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Sistemske informacije
Pritrjevanje bremen/Pleskarska obdelava podlage

Saint Gobain Rigips Austria GmbH
3. izdaja, september 2012
Ta pisni dokument je namenjen Vam, ki ste strokovnjaki za omenjeno področje. Slikovni prikazi izvajanja del niso smernice za delo, razen v primerih, kjer je
to v besedilu tudi izrecno navedeno.
Vsi podatki v tem dokumentu so plod zadnjih
tehničnih dosežkov in spoznanj, ki smo jih zabeležili.
Stalno se trudimo, da bi vam posredovali najnovejše
rešitve, zato si pridržujemo pravico do sprememb
zaradi izboljšav v proizvodnji in uporabi. Preverite ali
imate v rokah najnovejšo verzijo – aktualno veljavno
verzijo – tega dokumenta. Možnost tiskarskih napak
ni izključena.
Izdelki Rigips izpolnjujejo višje zahteve, kot jih zahtevajo tehnične norme. Izdelki Rigips so medsebojno
usklajeni. Njihovo usklajenost potrjujejo interna
in zunanja neodvisna preizkušanja. Vse navedbe
v tem dokumentu izhajajo iz predpostavke, da so
vsi uporabljeni izdelki znamke Rigips. V kolikor ni
izrecno navedeno, velja pravilo, da ni možno sklepati
iz teh podatkov v tem dokumentu, da je dovoljeno
kombinirati različne izdelke drugih proizvajalcev z
izdelki Rigips. Tako tudi ne prevzemamo nobenih
garancij za mešane izvedbe.
Upoštevajte, da veljajo za poslovanje z nami naši
prodajno dobavni in plačilni pogoji (AGBs) v aktualni izdaji. Naše prodajno dobavne in plačilne
pogoje najdete v posameznih zvezkih pod naslovom
»Planen und Bauen« (Načrtovanje in izvedba) in na
internetnem naslovu http://www.rigips.com/web/
at/agb.html. Lahko jih pa vam jih pošljem na vašo
zahtevo.
Veselimo se dobrega sodelovanja z vami in vam
želimo, da vam izvedba naših sistemskih rešitev
dobro uspeva.
Saint Gobain Rigips Austria GmbH

2.90.01 do 2.90.02

Načrtovanje in gradnja
z Rigips sistemi

Napotki za
načrtovanje
in izvedbo

Pritrditev bremen na Rigips
gradbene elemente

RLWR

RLWR
R’WR

2.90.01
Kljukice za obešanje slik (X – kljukice)
Za pritrjevanje posameznih bremen (e ≤ 50 mm = razdalja od stene do težišča
bremena) na stenske obloge

Stenske obloge
Montažne stene

Dovoljena obtežba/sredstva za pritrjevanje
� enojna obloga

ca. 50 N (5 kg)

� enojna obloga

ca. 100 N (10 kg)

� enojna obloga

ca. 150 N (15 kg)

� dvojna obloga

ca. 200 N (20 kg)

Na Rigips gradbenih elementih lahko pritrjujemo konzolna bremena z običajnimi
pritrdili na poljubno mesto stenske
obloge.
Izbira primernih pritrdilnih sredstev je
po eni strani odvisna od ekscentričnosti
(ročice težišča e) in teže bremena, po
drugi strani pa od debeline Rigips stenske obloge.
Dovoljene obremenitve F na posamezen vložek so bile določene na osnovi upoštevanja običajnega varnostnega
faktorja, ki velja v gradbeništvu.

2.90.02
Posebni PVC vložki

Statični sistem
(težišče je na razdalji e)

Neodvisno od dovoljenih obremenitev
na posamezen vložek (F) je potrebno
upoštevati dovoljene konzolne obremenitve na tekoči meter stene (tabela 3),
katere določa ÖNORM B 3415
Težja konzolna bremena na primer sanitarni keramični elementi, morajo biti pritrjeni na posebnih nosilnih konstrukcijah
ali traverzah.
Glej sistemske liste 5.50.02 do 5.50.60
Pri Rigips stenskih oblogah na masivni
podlagi (na primer Rigips suhi omet) je
potrebno konzolna bremena, ki presegajo ≥ 15 kg pritrditi z ustreznimi sredstvi
na masivno podlago.

Tabela 1:
Dovoljena obremenitev F na posamezen vložek pri različnih razdaljah do težišča e

Vrstica Deb.
plošče
(mm)

Premer1)
vložka
(mm)

1

$ 12,5

2

$ 20

6		
0,25
vijaki		
0,30
5 x 35		

		

3

$ 20

		

		

4

$ 20

		
1)

e
(mm)

100

150

200

0,20

0,15

0,10

0,25

0,20

0,15

0,45

0,40

0,30

0,25

10
vijaki		
0,70
8 x 40

0,55

0,50

0,35

8
vijaki
6 x 50

F dov.
(kN)

50

Razmak med vložki v mm: Debelina plošče 12,5 mm, razmak ne sme biti manjši od 150 mm
		
Debelina plošče >20 mm, razmak ne sme biti manjši od 75 mm
Linijsko obešeni elementi (na primer stenske omarice): pritrjevanje na zobato letev.
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2.90.03

Pritrjevanje bremen
na Rigips gradbene elemente

Konzolna bremena po
ÖNORM B 3415

2.90.03

Napotki za načrtovanje in izvedbo

Vložek za votle stene za stenske konstrukcije
Molly
vložek

Fischer
vložek

Expandet
vložek

V skladu z ÖNORM B 3415 se smejo Rigips
stene obremeniti do F ≤ 0,4 kN na tekoči
meter (400 N). Pri tem upoštevamo, da
ročica do težišča ni večja od 300 mm.
V kolikor je ročica do težišča bremena
manjša lahko povečujemo konzolno obremenitev kakor nam prikazuje tabela 3.

Statični sistem
(težišče je na razdalji e)

Za montažne stene in stenske obloge
(stenske obloge s čvrsto povezavo na
masivno steno), katerih debelina je večja
od 18 mm velja F ≤ 0,7 kN/tm (700 N).
Pri instalacijskih stenah (dvojnih
vrstah stojk) je potrebno obe vrsti stojk
povezati s sponkami ali kosi gips plošč.

Tabela 2:
Dovoljena obremenitev F na posamezen vložek pri različnih razdaljah do težišča e

Vrstica Deb.
plošče
(mm)

Premer1)
vložka
(mm)

e
(mm)

		
		

Molly S8
Expandet
F dov.
1
9,5
blau
(kN)
(Vezane
Hilti HHD-S 6/12
plošče)
		
Fischer
2		
HM 6 x 50		
		
		

Molly S8
Expandet
F dov.
3		
blau-moder
(kN)
12,5
Hilti HHD-S 6/12

		
Fischer
4		
HM 6 x 50		
		
		

Molly 8 L
Expandet
F dov.
5		
rot-rdeč
(kN)
20
Hilti HHD-S 6/24

		

Fischer

		
		

Molly 8 L
Expandet
rot-rdeč
Hilti HHD-S 6/24

6		
HM 6 x 60 		
7

2 x 12,5

		

F dov.
(kN)

		
Fischer
8		
HM 6 x 60
1)

50

100

150

200

0,55

0,45

0,35

0,30

0,45

0,35

0,30

0,25

0,65

0,55

0,40

0,35

0,55

0,45

0,35

0,30

0,90

0,80

0,50

0,35

0,80

0,70

0,50

0,35

1,00

0,85

0,60

0,50

1,10

0,90

0,75

0,60

Razmak med vložki v mm:

Debelina plošče 12,5 mm razmak ne sme biti manjši od 150 mm
Debelina plošče ≥ 20 mm razmak ne sme biti manjši od 75 mm
Linijsko obešeni elementi (na primer stenske omarice): pritrjevanje na zobato letev.

Tabela 3:
Največja dovoljena obremenitev po tekočem metru stenske obloge
glede na oddaljenost do težišča obremenitve od stene (e)
Vrstica Deb. plošče
e
(mm)
(mm)
50
100
150
200
1
		12,5		
F dov.
		
(kN)
		$ 18		
po tekočem
2
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metru stene

300

0,77

0,70

0,62

0,55

0,40

1,10

1,00

0,95

0,85

0,70

Pritrjevanje bremen
na Rigips gradbene elemente

Napotki za načrtovanje in izvedbo

2.90.04
Montažni stropi,
Spuščeni stropi

2.90.04
Vložki za votle stene za stropne konstrukcije
Molly vložek

Expandet vložek

Nihajni vložek

Vložek na vzmet

Dovoljena obremenitve na en vložek v skladu z ÖNORM B 3415: 0,03 kN na eno polje ene plošče (osna oddaljenost) in na meter

Širi
razm na plošč
e
ak m
ed o
smi

0,03 kN

Težka bremena:
Težja bremena, ki presegajo dovoljeno obremenitev na en vložek, je potrebno pritrditi direktno na nosilni strop ali pa s pomočjo
pomožne konstrukcije, ki je vpeta v nosilni strop
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Beležke
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2.95.00

Načrtovanje in gradnja
z Rigips sistemi

Napotki za
načrtovanje
in izvedbo

Pleskarska obdelava
površin Rigips gradbenih elementov
Premazi, gladilne mase, tapete,
keramične ploščice

Rigips sistemi vam ponujajo z ravnimi
površinami idealno podlago za nanos
prevlek in oblog.
Pri tem je potrebno upoštevati tehnike, ki
jih priporočajo obrtna združenja in Rigips

Zafugirane stike Rigips mavčnih površin
je potrebno pripraviti na nanos premaza
ali obloge, ki je predvidena.
Zafugirana mesta morajo biti suha in jih
po potrebi tudi obrusimo, da postanejo
gladka.
Med brušenjem moramo paziti, da ne
sceframo kartona mavčnih plošč.
Pri premazih in tapetah, ki zahtevajo izredno ravnost podlage (na primer
lakirane površine in vinil tapete), je
priporočljivo celotno površino prevleči z
gladilno maso Rifino Top.

tehnična služba na osnovi dolgoletnih izkušenj. Poleg tega je potrebno
upoštevati še napotke in navodila proizvajalcev stenskih premazov, tapet, keramike in proizvajalcev lepil.

Enako velja za stropove indirektno osvetlitvijo.

Rigips plošče kot
podlaga za premaze
ali druge obloge

Zahteve, ki jih mora
izpolnjevati podlaga

Za stenske ali stropne lakirane površine
je potrebna debelina plošče vsaj 20 mm,
v kolikor je obloga enojna ali še bolje
dvoslojna obloga, na primer 2 x 12,5 mm
Rigips gradbena mavčna plošča. Stike
plošče je potrebno bandažirati ne glede
na izbrano fugirno maso.
Te ukrepe za doseganje popolne ravnosti
podlage je potrebno upoštevati in določiti
že v projektu in v popisih del.
Za izvedbo sten in stenskih oblog v stanovanjskih kopalnicah, priporočamo impregnirane gradbene plošče RBI ali impregnirane ognjevarne plošče RFI.
Glej sistemske liste 5.50.02 > 5.50.60

Mavčne podlage je potrebno pred nanosom izbranega premaza ali obloge, premazati s predpremazom.

Rikombi Grund je disperzija na bazi umetnih smol, ki se redči z vodo. Obarvana je
rumeno.

Kot prednamaz za kasnejše disperzijske
in poldisperzijske premaze je primeren
izdelek, ki se lahko redči z vodo, na primer
Rigips Rikombi Grund ali pa kašen drug
predpremaz izdelan na osnovi topil.

Pred nanosom tapet je potrebno nanesti
predpremaz na primer Rikombi Grund ali
pa tapetni predpremaz.

Predpremazi, ki jih zmešamo sami, kot
razredčen končni premaz, ne delujejo kot
pravi predpremaz.

Predpremazi

Za pripravo podlage pred lepljenjem
keramičnih ploščic, je potrebno nanesti
prednamaz, ki se lahko redči z vodo ali
pa je na bazi topil. Izbira je odvisna od
obremenjenosti površine z vodo in vlago.
Površine obdelane predpremazi, se
morajo pred nadaljnjo obdelavo dobro
presušiti.
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2.95.00
Premazi

Pleskarska obdelava površin
Rigips gradbenih elementov
Primerni premazi:
Za premazovanje mavčnih sten so primerni vse stenske barve, ki so naprodaj
v gradbenih trgovinah, na primer disperzijske barve.
Neprimerne barve za mavčne podlage so
premazi na mineralni bazi (apnene barve,
barve na bazi vodnega stekla in silikatne
barve).
Disperzijske silikatne barve se smejo
uporabljati le, v kolikor proizvajalec barve
to izrecno zagotavlja in nudi tudi ustrezna navodila. V kolikor morajo barve in
premazi izpolnjevati določene zahteve in
lastnosti (na primer odpornost na mokro
drgnjenje po DIN EN ISO 11998) mora biti
to izrecno navedeno.

RLWR

Gladilne mase

Tapete

Napotek: Na neobdelanih (nepremazanih) Rigips mavčnih površinah lahko vidna stran kartona, zaradi dolgotrajnega
učinkovanja svetlobe, porumeni, tako da
je za pokrivanje tega pojava potreben še
en dodaten premaz. V kolikor se pojavljajo dvomi, priporočamo izvedbo poskusnega premaza preko več mavčnih plošč.
Ob uporabi premazov, ki zahtevajo
posebno pripravo podlage (izredno gladkost in ravnost), priporočamo glajenje
celotne površine z gladilno maso Rifino
Top.

Primerni izdelki:
Rifino Top (izdelan na osnovi mavca)
gladilno maso nanesemo na že zafugirane stike mavčnih plošč. Fuge, ki smo
jih zapolnili z masami, ki so obogatene z
umetnimi dodatki, na primer ProMix, je
potrebno pred nanosom Rifino Top mase,
premazati s predpremazom Rikombi
Grund.

Napotek: V kolikor je predvidena keramika kot končna obloga, mora biti »podlaga« debela vsaj 10 mm. Ker se Rifino
Top nanaša na precej tanjše debeline,
tako obdelane površine, niso primerne za
lepljenje keramike.

Primerni izdelki:

Pri oblogah v katerih nastopajo velike
napetosti, kot so na primer tapete iz
pločevinaste folije, je smotrno uporabiti
vsaj 20 mm debelo mavčno ploščo ali pa
še bolje dvoslojno oblogo.

Vse vrste običajnih tapet in drugih
obložnih materialov so primerni za polaganje na mavčne podlage.
S pomočjo nanosa predpremaza Rikombi
R’
Grund dosežemo enakomerno
vpojnost
podlage, kot tudi enostavnejše kasnejše
odstranjevanje tapet ob menjavi.
WR

Pri tovarniško predpremazanih ploščah,
je potrebno premazati s predpremazom
le zafugirana mesta.
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Napotki za načrtovanje in izvedbo

Dodatne informacije so na voljo:
Katalog „Fugiranje stikov“

RLWR

Za lepljenje se uporabljajo lepila na bazi
metilceluloze in ali na bazi umetnih smol.
Napotek: Pri nanašanju tapet, ki so prozorne, je koristno da se izvede barvni
premaz za optično poenotenje podlage.
Glej »smernice za izvedbo – navodila za
pleskarje«.

Pleskarska obdelava površin
Rigips gradbenih elementov

Napotki za načrtovanje in izvedbo

Primerni izdelki:
Vse vrste keramičnih ploščic ali plošč iz
naravnega in umetnega kamna in drugih
ploščatih obložnih materialov.
Keramika in nasveti za površine, ki
so močno obremenjene z vodo in
škropljenjem:
Na Rigips mavčne plošče se lahko prilepijo
vse vrste keramičnih ploščic in plošč iz
naravnega in umetnega kamna.

2.95.00
Keramične ploščice

Podlago je potrebno pripraviti na lepljenje, glede na predvideno obremenjenost
z vodo.
Razredi obremenjenosti prostorov z vodo
po normi ÖNORM B 3415 za mavčne
plošče in mavčne sisteme za – smernice
za načrtovanje in izvedbo:

RLWR
R’WR

Obremenjenost prostorov z vodo in vlago
Razred obremenjenosti

W1

Vrsta obremenitve
Zračna vlaga
Čiščenje z vodo
Pršeča voda

Praktični primeri:

W2

W3

Trajanje in višina obremenitve (intenzivnost)
Povišana, ni kondeza

Kratkotrajno visoka,
občasno nastaja kondenz

Kratkotrajno visoka,
nastaja kondenz

Periodno čiščenje z vlažno
krpo

Redno čiščenje z mokro
krpo in občasno mokro
čiščenje

Redno mokro čiščenje

-

Kratkotrajno, malo do
srednje intenzivno

Kratkotrajno, zelo intenzivno

Območje stanovanj:
WC, hodniki, stopnišča

Bivalna območja:
Kuhinje
Poslovna območja:
Sanitarije

Bivalna območja:
Območje tuš kabin in
kopalnih kadi

Izbira ustreznih mavčnih plošč
Tipi plošč
Zaščitni ukrepi pred
izvedbo obloge

GKB
GKF

GKB-I
GKF-I

GKB-I
GKF-I

Zaščitni ukrepi niso
potrebni1)

Zaščitni ukrepi niso
potrebni1)

Zatesnitev, alternativna
zatesnitev

1) Potreben je nanos predpremaza na primer Tiefengrund (globinska utrditev) ali pa Saugausgleich (izenačitev vpojnosti) po navodilih proizvajalca pred nanosom naslednjih slojev

Obremenitev prostorov z vodo in vlago:
V območjih W1 in W2 je dovolj, da se
nanese sloj globinskega predpremaza,
medtem ko je potrebno v območju W3
izvesti kompletno površinsko zatesnitev.
V takšnih območjih, ki so obremenjeni s
pršečo vodo je potrebno natančno izvesti zatesnitev predvsem v kotih in na
območju prebojev. V teh območjih je

potrebno uporabiti tesnilne trakove in tesnilne manšete.
Uporabljati se sme keramična lepila, ki
hidravlično vežejo (na cementni osnovi)
v območjih do W3 oziroma disperzijska
lepila v območjih do W2, lahko pa tudi
posebna »vodotesna« disperzijska lepila
(do W3). Nanos lepil se izvaja po tankoslojnem postopku.

Obloge in premazi na protipožarnih
oblogah in konstrukcijah
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Beležke
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Tel.: 00386 (0)1 500 18 10
Fax: 00386 (0)1 500 18 15
office.slo@rigips.com www.rigips.si

Saint Gobain Rigips Austria, družba z omejeno odgovornostjo, sedež podjetja: Bad Aussee

Pridržujemo si pravico do
tiskarskih napak in
Tehničnih sprememb

Saint-Gobain Rigips
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana

