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Rigips RIMANO 3-6 ročni omet 
 
 

 

                  Notranja                                    Ročno ca. 60 min 3 – 6 mm ca.0,9 kg/m²/mm  

                                                     

 

 
                      Uporaba                                Nanašanje 

 
Čas obdelave 

 
Debelina nanosa 

 
Poraba materiala 

 

 
 

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Zaradi številnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo 
naših izdelkov, ti podatki ne razbremenijo uporabnika naših izdelkov od odgovornosti opravljanja svojih pregledov in testiranj, saj predstavljajo le splošne 
smernice. Zagotavljanje opisanih lastnosti v pravnem smislu zato ni mogoče. Obstoječe varnostne predpise in veljavne zakone mora izvajalec spoštovati. 
Pridržujemo si pravico do sprememb v korist tehničnega napredka brez predhodnega obvestila. 
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Opis produkta 

RIMANO 3-6 je fina stenska gladilna 
masa/omet za ročni nanos na osnovi 
mavca s posebno dobrim oprijemom, 
za delo v notranjih prostorih. 

Sestava: Suha mešanica iz mavca in 
dodatkov za optimalno obdelavo in 
oprijem. 

Prednosti 

RIMANO 3-6 je stenska gladilna 
masa/omet, ki se enostavno obdeluje 
in ima odličen oprijem na različne 
podlage. Nizka poraba pri debelinah 
nad 3 mm. Je odlična podlaga za 
polaganje tapet, stenskih barv, 
disperzijskih premazov in latex 
nanosov.  

Področja uporabe 

RIMANO 3-6 je fina ročna gladilna 
masa/omet za izvedbo gladkih, 
relativno ravnih površin na vpojnih ali 
nevpojnah podlagah, kot sta na 
primer gladko opažene betonske 
površine in površine iz porobetona 
(Ytong). Močno vpojne podlage je 
potrebno predhodno premazati s 
prednamazom Rikombi-Grund ( 
podlaga porobeton). Na povsem 
gladke betonske podlage smemo 
nanašati RIMANO 3-6 le po 
predhodnem premazu podlage z 
prednamazom Rikombi-Kontakt, ki 
nam zagotavlja dober oprijem 

ročnega ometa. Primeren je za 
zapolnjevanje por, razpok in fug. 
RIMANO 3-6 ni primeren material 
za zapolnjevanje stikov mavčno 
kartonskih plošč in za naknadno 
polaganje keramike. 

Gradbiščni pogoji  

Zrak, material in podlaga morajo 
biti segreti vsaj do temperature 
+5°C. Podlaga mora biti trdna, 
čista, suha in brez prahu ter 
zmrzali. 

Predpriprava 

Visoko vpojne podlage premazati 
s prednamazom Rikombi-Grund 
(npr.: porobeton - Ytong). Na 
gladke betonske površine nanesti 
prednamaz  Rikombi-Kontakt za 
dober oprijem. 

Izvedba 

Približno 1,2 kg RIMANO 3-6 
stresemo v posodo, kjer je 1 liter 
čiste vode in pustimo, da zori 5 
minute. Nato premešamo vsebino 
vedra ročno ali pa z mešalnikom 
(pri nizkih obratih) v zmes v kateri 
ni nobenih grudic.  
 
Material nanesemo v željeni 
debelini. Počakamo, da se omet 
skoraj strdi na površini, nato ga še 
zadnjič porežemo. Ko je površina 
zadovoljivo trdna, jo zagladimo z 
gladilko. Naknadni sloji se smejo 
izvajati šele na povsem suho 
podlago. 
 
Mase, ki je začela že vezati v 
vedru ne smemo več uporabljati, 
tudi ne s pomočjo dodajanja vode. 
Masa, ki ji želimo tako podaljšati 
„odprti čas” je zelo nagnjena k 
tvorbi razpok.   Ne mešajte je z 
drugimi izdelki. Uporabljajte čisto 
orodje, vedra in vodo! 

EN-Klasifikacija 

           EN 13279-1 - A1- B1/20/2 

 

Podatki o izdelku 

 

Mešalno 
razmerje 

ca. 1,2 kg /  
1 L vode 

Čas 
obdelave 

ca. 60 min. 

Debelina 
nanosa 

3 – 6 mm 

Poraba 
materiala 

Površina:  
ca. 0,9 kg/m²/mm 

Razred 
odziva na 
ogenj 

A1 

Količina 
pakiranja 

5 kg / 25 kg 

Skladiščenje: 

Skladiščiti na suhem. Rok 
uporabe najmanj 12 mesecev. Že 
odprte vreče tesno zapreti in 
uporabiti v roku 3 mesecev. 

Za dodatne informacije se obrnite na: 
 
Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH 
Podružnica Ljubljana 
Leskoškova 12 
1000 Ljubljana 
 
Tel : +386(0)1 500 18 10 
Fax: +386(0)1 500 18 15 
 
www.rigips.si 


