Chituirea şi chiturile Rigips
Chituirea reprezintă operaţia finală de lucru în realizarea construcţiilor
din gips-carton, care poate influenţa semnificativ calitatea întregii
lucrări. Pentru chituire se foloseşte unul dintre chiturile Rigips.
Recomandăm să se efectueze chituirea abia după finalizare şi după
uscarea tuturor proceselor umede ale construcţiei, şi numai la
temperaturi de peste + 5°C. Înainte de chituire trebuie încheiată
complet operaţia de placare cu plăci gips-carton, iar la pereţii
despărţitori de compartimentare placarea trebuie să se efectueze pe
ambele părţi.
Plăcile se montează pe construcţia suport una lângă cealaltă. Dacă cu
toate acestea constatăm existenţa unor spaţii între plăci, acestea se vor
acoperi cu chit de rosturi pe toată lăţimea placării, înainte de
începerea operaţiei propriu-zise de chituire.

Chiturile Rigips
• Chituri de rosturi pentru plăcile din gips-carton
Standard – este doar un chit de umplere pentru chituirea de bază. Nu
este indicat pentru stratul final
Mod de ambalare: 5 şi 25 kg
Super – acest chit este destinat chituirii complete, folosind banda de
armare. Chitul Super oferă o chituire economică.
Mod de ambalare: 2,5; 5 şi 25 kg
Extra - acest chit este destinat chituirii complete, folosind banda de
armare. Chitul Extra are o elasticitate excepţională şi o capacitate
bună de şlefuire. Este produsul optim pentru chituirea plăcilor cu
muchie PRO. Este un chit de nota 10 între celelalte produse de acest
gen.
Mod de ambalare: 5 şi 25 kg
Vario – este cel mai solid chit de ipsos, destinat chituirii finale. Chitul
Vario poate fi folosit şi în locul chitului marca Rigidur pentru rostuirea
plăcilor din gips-carton. Pentru muchiile teşite, la montarea pe o
structură metalică şi atunci când rostul este situat pe profil, dacă se
utilizează chitul Vario, nu mai este necesară folosirea benzii de
armare. Cu toate acestea, recomandăm utilizarea benzii de armare,
deoarece în acest fel se reduce semnificativ riscul unor eventuale fisuri.
Mod de ambalare: 5 şi 25 kg

• Pastă pentru finisare
ProFin Mega – este vorba de un material sub formă de pastă, pregătit
pentru folosire directă. Chitul se şlefuieşte uşor şi este destinat în
special chituirii finale, eventual pentru chituirea în prealabil pe
întreaga suprafaţă. În combinaţie cu banda de armare, chitul ProFin
Mega poate fi utilizat şi la chituirea de bază.
Mod de ambalare: 300 ml (0,4 kg), 600 ml (0,8kg), 1,5 l (2,2 kg), 9 l (13
kg), 15 l (22 kg).
Pregătirea chitului de rosturi

1.

Într-un recipient curat cu apă curată, se presară încet chitul de ipsos,
până când praful ajunge aproximativ la nivelul apei.

2.

După presărare, se lasă 2 – 3 minute, după care se amestecă manual.
Dacă este nevoie, amestecul se diluează adăugând apă.
Nu adăugaţi niciodată o cantitate suplimentară
de praf, deoarece consistenţa amestecului
nu poate creşte în acest fel.
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Dacă densitatea este corectă,
chitul nu curge.
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Capitolul 1 – Gama de produse marca Rigips şi aplicaţiile acestora

