
 

Fişă tehnică de produs 

 
 
 

Rigips VARIO Chit pentru rosturi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea produsului 
 

Chitul pentru rosturi Rigips VARIO este 
recomandat pentru umplerea si finisarea 
rosturilor plăcilor de gips carton, a placilor 
Glasroc F Ridurit, Glasroc F Riflex, 
Rigiton, Rigidur si Rigidur H.  
Compoziţie: gips fin, aditivi sintetici 
pentru o aplicare optimă, substanţe 
de umplere si dispersie. 

 

Avantaje 
 

Chitul pentru rosturi Rigips VARIO este 
un material care se aplică uşor, este stabil 
şi uşor de şlefuit. Se aplica împreună cu 
sau fara benzi de armare Rigips. 

 

Domeniul de utilizare 
 

Produsul este potrivit pentru 
şpăcluirea rosturilor şi îmbinărilor 
muchiilor VARIO si se foloseste 
impreuna cu sau fara benzile de 
armare Rigips.  
Pentru spacluirea rosturilor placilor 
Glasroc F Ridurit si Glasroc F Riflex 
cu benzi de armare Rigips din fibra de 
sticla. 
Pentru spacluirea rosturilor placilor 
Rigidur si Rigidur H cu forma 
muchiilor SK (fara benzi de armare, 
montarea placilor la o distanta de cca 
5 mm) si AK (cu benzi de armare 
Rigidur). In cazul structurilor de lemn 
se va utiliza intotdeauna banda de 
armare. Pentru spacluirea placilor 
Rigiton, fara benzi de armare. Pentru 
umplerea fisurilor si gaurilor si pentru 
egalizarea substraturilor neregulate. 
Recomandat pentru şpăcluirea 
suprafeţelor din gips carton până la 
nivelul Q4 de calitate a suprafeţelor. 

 

Suprafaţa suport 
 
Temperatura aerului, a materialului şi 
a substratului trebuie să se fie peste 
+5°C şi sub +30°C. Suprafeţele suport 
trebuie să fie stabile, curate, uscate, 
fără praf şi ne îngheţate. 
 

Aplicarea 
 
Amestecarea materialului: 
Pulverizaţi produsul în apă (raport de 
amestec: cca. 5 kg de chit pentru 
rosturi VARIO la cca. 2,5 litri de apă) şi 
amestecaţi aproximativ 3 minute până 
obţineţi o masă omogenă, fără 
aglomerări. 
După amestecare nu se va mai 
adauga chit de rosturi VARIO. (se 
formeaza bulgări!) 
Utilizare pe plăci de gipscarton  
Nivel de finisare Q1: Şpăcluiţi în 
prealabil rosturile şi nivelaţile pe 
întreaga suprafaţă. Inserati în rosturi 
benzile de armare Rigips din fibră de 
sticlă, hârtie sau autoadezive apoi 
şpăcluiţi peste elementele de fixare. 
Nivel de finisare Q2: Îndepărtaţi 
eventualele reziduuri, iar după 
întărire, repetaţi operaţiunea de 
şpăcluire a rostului şi a elementelor 
de fixare până 
când rostul ajunge la acelaşi nivel cu 
suprafaţa plăcilor. După uscare, 
suprafaţa poate fi eventual şlefuită. 
Nivel de finisare Q3/Q4:  
Îndepărtaţi sau şlefuiţi eventuale 
reziduuri de la şpăcluirea Q2. După 
uscarea şpăcluirii Q2, aplicaţi pe 
întreaga suprafaţă şpăcluirea Q2 
sau Q3, într-o singură operaţiune 
sau în mai multe operaţiuni. După 
uscare, suprafaţa poate fi eventual 
şlefuită.  
Materialul deja întărit nu mai trebuie 
utilizat sau „lungit” prin adaos de 
apă. În cazul unei „lungiri” 
nepermise, există pericolul aparitiei 
de fisuri în rosturi. 

Nu amestecati produsul cu alte materiale. 
Curăţarea se va face doar cu apă curată. 
 

Standard de calitate 
 
Q1 – Q4 
 

Clasificare EN 
 

4B – EN 13963 - A1 – NPD 
 

Date tehnice 
 
Timp de 
aplicare 

 

minim 40 min. 

Raport de 

amestec 
cca. 2 kg la 

1 litru apă    
Consum 
de 
material 

Rost:  
cca. 300g/m² 

Clasa de 
incendiu  

 
A1 

Ambalaj 
(sac) 

 

5 kg / 
12,5 kg  / 25 kg 

 

Păstrare: 

Păstraţi produsul la loc uscat. 
Produsul poate fi păstrat minim 
12 luni. Păstraţi închişi sacii 
începuţi şi consumaţi conţinutul 
în decurs de 3 luni. 

 
 
Puteţi solicita informaţii suplimentare: 
   
 

Saint-Gobain Construction Products 
Romania 
Rigips Business Unit 
Str. Tipografilor 11-15, S-Park, Corp B3-
B4, Sector 1, Bucuresti 
 
Tel : +40 (21) 207 57 50 
Fax: +40 (21) 207 57 52 
 
www.rigips.ro

 
 

 

Utilizare   Aplicare   Timp de aplicare                  Grosime de aplicare     Consum de material       Standard de calitate 

                                                                     

                            Q

 
 

   Interior     Manuala            cca 40 min                NA                cca. 300g/m²            Q1 – Q4 
 
Informaţiile din această Fişă tehnică de produs au la bază cunoştinţele şi experienţele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale şi, datorită 
numărului mare de factori ce influenţează aplicarea şi utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste şi încercări proprii. Din prezenta 
Fişă nu se pot deriva garanţii cu urmări legale cu privire la anumite proprietăţi ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul 
trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum şi prevederile legale. Toate informaţiile sunt puse la dispoziţie 
în bună ştiinţă şi credinţă, putând fi însă supuse unor modificări. 
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