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Töltse le Best Finish  
alkalmazásunkat és alakítson ki  
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Rigips termékekkel!
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PRÉMIUM 
ÉLVÉDŐK 

GYORS  KIVITELEZÉS,

TARTÓS ÉLVÉDELEM.

RIGIPS 
PRÉMIUM ÉLVÉDŐK 
Kifejezetten gipszkartonra

   Külső-belső sarkokhoz

   Bárm
ilyen szögű  

       csatlakozásokhoz

   Ö
ntapadó ragasztóréteg:  

       időtakarékos

   Kisebb anyagszükséglet

   Tekercses kivitel

   Praktikus adagolódoboz

   25 m
 hosszú

   D
erékszögű külső sarkokhoz

   Ö
ntapadó ragasztóréteg: 

       időtakarékos

   Kisebb anyagszükséglet

   3 m
 hosszú

   Külső-belső sarkokhoz

   Bárm
ilyen szögű csatlakozásokhoz

 Tekercses kivitel

   Praktikus adagolódoboz

   30 m
 hosszú

 AquaBead Flex Pro  AquaBead

Videók a termékek használatáról:

Levelline

RIGIPS SZERSZÁMOK 
PRÉMIUM ÉLVÉDŐKHÖZ

KÜLSŐ ROLLER 90°  

Rigips élhenger derékszögű külső sarkokhoz, élvédők  
rögzítéséhez. 
Elérhető belmagasság: akár 3,5 m. 
Nyél: 140 cm, anyaga: alumínium.

BELSŐ ROLLER 90°  

Rigips élhenger belső sarkokhoz, élvédők rögzítéséhez. 
Elérhető belmagasság: akár 3,5 m. Nyél: 140 cm, anyaga: 
alumínium.
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Kifejezetten gipszkartonra



A tökéletes sarkok kivitelezéséhez elengedhetetlen az 
élvédők használata. Kiválasztásukkor azonban 
nemcsak az esztétikára, hanem a tartósságra is  
gondolnunk kell. A Rigips prémium élvédőivel  
egyszerűen és gyorsan alakíthat ki külső-belső  
falsarkokat, különböző szögű csatlakozásokat.

Az AquaBead használata egyszerű: belső oldalára vizet perme-
tezve az élvédő a száraz, nyers gipszkartonfal sarkára egyenle-
tesen felragasztható.

1. Lemezvágó olló segítségével vágja megfelelő 
méretűre az élvédőt. AquaBead Flex Pro esetében 
használja a doboz oldalán lévő praktikus adagolót!

2. Permetezzen vizet az élvédő belső oldalára, így 
aktiválja a ragasztót. AquaBead Flex Pro esetében 
először hajlítsa meg az élvédőt középen!  
FONTOS: az élvédő benedvesítéséhez ne  
használjon szivacsot, mert az eltávolíthatja  
a ragasztóréteget. 
 
Ha túl kevés vizet használ, lerövidül az idő, amíg az 
élvédő felragasztható.

3. Miután bevizezte a ragasztóréteget, várjon  
20-30 másodpercet, amíg az aktiválódik (a helyiség 
hőmérséklete és páratartalma befolyásolhatja a 
ragasztó aktiválódásának idejét).

Tapintással tesztelje, hogy a ragasztó állapota  
megfelelő-e a felvitelre: ha az ujját felemeli az  
anyagról és látja a ragasztó szálait, az élvédő  
felhasználásra kész.

4. Az élvédőt a vizes, ragasztós oldalával ragassza a 
külső vagy belső sarokra, padlótól a mennyezetig. Az 
élvédő sarka szorosan és egyenesen a fal sarkához 
kell, hogy illeszkedjen. A pontos és gyors rögzítéshez 
használjon Rigips külső vagy belső rollert!

5. Győzödjön meg arról, hogy az élvédő pontosan 
rögzítve van és egyenletesen tapad a falsarokhoz.

6. Az AquaBead élvédő saját ragasztórétegének 
30 perc száradási időre van szüksége. A felület ezt 
követően hézagolható. Ajánlott hézagoló anyagok: 
Rigips Super, Vario, ProMix Mega.

7. Glettelje és simítsa át a felületet – utósimításhoz 
használjon ProMix Finish készre kevert  
glettanyagot! 

Teljes száradás után csiszolja át és fesse le a 
területet.

A Levelline egy műanyag 
erősítésű élvédő, mely tekercses 
kivitelének köszönhetően  
könnyen szabható bármilyen 
méretre. Középen is hajlítható, 
így egyszerűen alkalmazható 
külső és belső sarkokhoz,  
bármilyen szögű csatlakozáshoz 
(pl. tetőterekben). A Levelline 
segítségével a tartós és esztétikus falsarkok egyszerűen és 
gyorsan kivitelezhetők. Praktikus adagolódoboza  
megkönnyíti a termék használatát.
A Levelline élvédőt a dobozán lévő adagoló lyukon keresztül 
húzza megfelelő hosszúságúra, majd egy  
lemezvágó olló segítségével vágja le.

Tekercses kivitelű, hajlékony élvédő külső-belső sarkokra,  
bármilyen szögű csatlakozásra.  
Hossza: 25 m, szélessége: 85 mm.

Derékszögű külső élek kialakítására alkalmas élvédő. 
Hossza: 3 m/szál.

Az AquaBead élvédők belső oldalukon vízzel aktiválható 
ragasztóréteggel vannak ellátva, így gipszkartonhoz való 
rögzítésük rendkívül gyors és egyszerű.

A ragasztható élvédő

A hajlékony élvédő

Simítson hézagoló anyagot a felületre,  
amelyre az élvédőt helyezni kívánja. 

Ajánlott hézagoló anyagok:
Rigips Super, Vario, ProMix Mega.

1. 

Az élvédőt ágyazza be a hézagoló glettbe. A tartós és egyenletes
rögzítéshez használjon Rigips külső vagy belső rollert!

2. 

3. 

Hagyja megszáradni, majd  
simítsa/glettelje le a teljes (gipszkarton) 
falat is, és képezzen egyenletes,  
átmenetmentes felületet. 
Ha szükséges, száradás után  
csiszolja - ügyelve arra, hogy az élvédőt 
ne sértse meg - és újra glettelje át a 
sarkot és a falat. 
Utósimításhoz használjon ProMix Finish 
készre kevert glettanyagot!

AquaBead

AquaBead

RIGIPS 
PRÉMIUM ÉLVÉDŐK 
Kifejezetten gipszkartonra

AQUABEAD FLEX PRO

AQUABEAD 


