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Pričujoča publikacija je namenjena vam kot
šolanemu strokovnjaku. Morebitne vsebovane slike
izvajalskih dejavnosti niso navodila za vgrajevanje,
razen če so izrecno označene kot takšne.
Vse navedbe v tej tiskovini ustrezajo zadnjemu
stanju razvoja in smo jih za vas pripravili po
najboljšem znanju in vedenju. Ker si vselej
prizadevamo, da bi vam ponudili najboljše možne
rešitve, si pridržujemo pravico do sprememb na
osnovi uporabnih in proizvodnotehničnih izboljšav.
Poskrbite za to, da boste imeli zadnjo izdajo te
tiskovine. Tiskarske napake niso izključene.
Praviloma imajo proizvodi Rigips bolj kakovostne
lastnosti, kakor jih zahtevajo tehnični standardi,
ki se uporabljajo. Proizvodi Rigips so medsebojno
usklajeni. Njihovo delovanje eden na drugega je
potrjeno z notranjimi in zunanjimi preskusi. Vsi
podatki v tej tiskovini izhajajo izključno iz uporabe
proizvodov Rigips. V kolikor ni izrecno opisano
drugače, iz podatkov v tej tiskovini ni mogoče
sklepati na združljivost z drugimi sistemi ali na
zamenljivost posameznih delov z drugimi proizvodi;
zato ne moremo prevzeti jamstva ali garancije.
Upoštevajte tudi, da so osnova za naše poslovne
odnose izključno splošni prodajni, nabavni in plačilni
pogoji (AGB-ji) v njihovi trenutni izdaji. Naše AGB-je
boste našli v posameznih zvezkih ÈProjektiranja in
gradnjeÇ, na internetu pod <http://www.rigips.
com/web/at/agb.html> ali jih prejeli na zahtevo.
Veselimo se dobrega sodelovanja z vami in želimo,
da vam vedno uspe z našimi sistemskimi rešitvami.
Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.®
„Detajli“ 1. del

Priključki

Stenski detajli
Pregled vsebine

na tla

Masivni stropi in stropi
iz lesenih gred

5.10.01 do 5.10.23

na strop

Masivni stropi in stropi
iz lesenih gred

5.15.01 do 5.15.43

Montažni stropi

5.16.01 do 5.16.54

Montažne stene

5.20.01 do 5.20.21

Stenske obloge in
stene jaškov

5.21.01 do 5.21.21

Masivne stene

5.22.01 do 5.22.20

na fasadne stebre

Masivne in lahke
fasadne stebre

5.23.01 do 5.23.12

na stebre in nosilce

Stebri in nosilci
iz armiranega betona

5.24.01 do 5.24.21

Stebri in nosilci
iz jekla

5.25.01 do 5.25.22

na obodne stene

Stenski vogali in
zaključki

5.30.01 do 5.35.12

Dilatacijski stiki

v montažnih stenah z enojno
in dvojno podkonstrukcijo

5.35.01 do 5.35.12

Vgradnja

v montažno steno

Podbojev vrat in
nadsvetlob

5.40.01 do 5.40.52

Elektro instalacije

5.45.00 do 5.45.05

Revizijska vratica

5.46.01 do 5.46.02

Izgradnja
prostorov
izpostavljenih vlagi

z montažnimi stenami
in predstenskimi
oblogami

Nosilne konstrukcije,
priključki

5.50.02 do 5.50.60

Gradbena zaščita
pred rentgenskim
sevanjem

Stenska zaščita,
zaščitne obloge

Priključki,
izvedba vogalov, kotov,

5.55.01 do 5.55.60

1

Beležke
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5.10.01 do 5.10.23

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Priključki

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.
Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali

razreda A. Lahko se uporabljajo tudi
Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

5.10.01

Talni priključek
montažne stene na
masiven strop in
strop iz lesenih gred

Priključek na masiven strop

Rigips montažna stena na masivni strop (pri nižjih zvočnih zahtevah)

5.10.02
Plavajoči estrih položen ob Rigips montažno steno (pri najvišjih zahtevah
zvočne izolacije)

1 Obloga
2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

Na zvočno zaščito montažne stene
znatno vpliva vzdolžno širjenje
zvoka v bočnih gradbenih elementih.
Zato je potrebno izbrati priključni
detajl Rigips sistema, kateri ustreza
konstrukcijskim
zahtevam
in
potrebnemu nivoju zvočne zaščite
montažne stene.
Talni estrih in masiven strop
sestavljata obod skozi katerega
se zvok nemoteno širi. Masivne
konstrukcije z večjo specifično maso
zmanjšujejo vzdolžno širjenje zvoka, s
čimer izboljšujejo tudi zvočno zaščito
montažne stene (detajl 5.10.01).
Še ugodnejše je, če montažna stena
prekine plavajoči estrih (5.10.02).

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
Rigips tesnilni trak
3.1 Priključek Rigips stenski profil UW
3.2 Stojka
Rigips stenski profilCW

4 Izolacija
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5.10.03 do 5.10.05
Ko se montažna stena postavlja
na cementni estrih, se na mestu
priključka izvede dilatacijsko fugo
v estrihu, ki prekine širjenje zvoka
(detajl 5.10.03 in 5.10.04). Fuga
prekinja zvočni most pod steno tako
da predeli estrih in s tem prepreči
širjeneje zvoka skozi estrih. S tem je
zvočna zaščita vgrajena v montažno
steno bolj učinkovita. Če ni zahtevane
visoke zvočne zaščite, se stena lahko
postavi tudi na neprekinjeni estrih
(detajl 5.10.05).
Asfaltni estrih, kateri poteka pod
montažno steno ima glede akustike
določeno prednost pred cementnim
estrihom (detajl 5.10.05). Prikazani
izvedbeni
detajli
priključkov
montažnih sten in tal v ničemer ne
zmajšujejo požarne zaščite.
Pri tem je potrebno opozoriti, da mora
biti, še posebno pri požarni zaščitni
steni EI 90, estrih debeline 6 30mm.
Na splošno gledano morajo imeti
priključni gradbeni elementi enako
požarno odpornost.

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na tla

5.10.03
Plavajoči estrih z dilatacijsko fugo (pri višjih zahtevah zvočne zaščite)

5.10.04
Plavajoči estrih z dilatacijsko fugo (pri višjih zahtevah zvočne zaščite)

Pri najvišjih zahtevah zvočne zaščite
J Izvedba analogno Rigips detajl 5.10.02

5.10.05
Plavajoči estrih poteka kontinuirano (pri nižjih zahtevah zvočne zaščite)

1 Obloga
2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija
4 Izolacija
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– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
Rigips tesnilni trak
3.1 Priključek Rigips stenski profil UW
3.2 Stojka
Rigips stenski profilCW

Priključki na tla

Montažne stene Rigips
Detajli

5.10.10

5.10.10 do 5.10.20
Izdelava cokla

Zunanja plast obloge opuščena v predelu cokla
Opustitev
zunanje
obloge
v
spodnjem delu montažne stene
omogoča polaganje debelejše talne
obloge vzdignjene ob steno ali
postavljanje robne letve v ravnini z
zunanjo oblogo. Pri taki izvedbi je v
predelu cokla zmanjšana zvočna in
protipožarna zaščita stene. Vrednost
zvočne zaščite se zmanjša tudi do 7
dB.
Z vstavljanjem pasov iz Rigips plošč
v votel prostor stene (5.10.11)
protipožarna zaščita zadrži enake
vrednosti, zvočna zaščita pa se
povsem
približa
pričakovanim
vrednostim polne montažne stene.

5.10.11
Zunanja plast obloge opuščena v predelu cokla, obložena od znotraj s trakovi
Rigips plošč

5.10.20

5.10.12
Robni zaščitni profil Rigips Alu ali
Rigips No-Coat Ultra Trim zaglajen z
maso za glajenje.

Priključek na lesen nosilni strop

Plavajoči suhi slepi pod prekinjen z montažno steno
Pri postavljanju montažne stene
na lesen nosilni pod se pojavljajo
bistveno drugačni konstrukcijski in
fizikalni pogoji kot pri masivnem
stropu.
Pri načrtovanju in izvedbi tovrstnega
priključka se je potrebno še posebej
skrbno
posvetiti
zagotavljanju
zvočne in požarne zaščite.
Zaradi zvočne in požarne zaščite je
potrebno lesen nosilni pod prekriti
s suhim slepim podom. Če je le-ta
prekinjen v pasu stene, se bo bistveno
zmanjšalo širjenje zvoka vzdolž talne
konstrukcije. (detajl 5.10.20 / 5.10.21
/ 5.10.21 A / 5.10.22).
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5.10.21 do 5.10.22
Postavljanje montažne stene na
neprekinjen suhi slepi neugodno
vpliva na zvočno zaščito montažne
stene (5.10.23 oz. 5.10.23 A).
Pri visokih zahtevah zvočne zaščite
(npr. pri pregrajevanju stanovanj)
je najbolj primerno rešiti problem
vzdolžnega širjenja zvoka s prekinitvijo
nosilnega poda. To se doseže s
postavljanjem oddvojenih stropnih
gred ter dilatiranjem nosilnega poda
med sosednjima prostoroma (5.10.21).
S postavljanjem montažne stene
točno nad stropno gredo se doseže
bistvena prednost v požarni zaščiti
objekta, ker se zmanjšuje možnost
horizontalnega širjenja požara po
lesenem podu (5.10.20). Pri stenah z
dvojno podkonstrukcijo je potrebno
pod Rigips UW profile podložiti trak
iz Ridurit plošče  20mm (5.10.21 A).

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na tla

5.10.21
Plavajoči suhi slepi pod prekinjen v območju montažne stene

5.10.21 A
Če je potrebno postaviti montažno
steno na tla med lesenimi gredami,
se priporoča vgradnja dodatne
stropne grede neposredno pod
steno (5.10.22). V tem primeru se za
izboljšanje zvočne zaščite priporoča
namestitev absorbcijskega polnila z
obeh strani dodatne grede ( 5.60.60).

Plavajoči suhi slepi pod prekinjen v območju montažne stene

5.10.22
Plavajoči slepi prekinjen v območju montažne stene, stropne grede vzporedno
s steno
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Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na tla

5.10.23

5.10.23
Neprekinjen plavajoči slepi pod, stropne grede vzporedne ali pravokotne na
montažno steno

5.10.23 A
Neprekinjen plavajoči slepi pod, stropne grede vzporedne ali pravokotne na
montažno steno

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

Rigips tesnilni trak
3.1
3.2
3.3

Priključek
Stojka
Podložna plošča

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW
Ridurit pasovi plošč,
d  20 mm

4 Izolacija

7

Beležke
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5.15.01 do 5.15.10

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

razreda A. Lahko se uporabljajo tudi
Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali

5.15.01

Priključki

5.15.02

Omet poteka neprekinjeno

Priključek na masiven strop

Omet izveneden naknadno ob steni
Kvaliteta zvočne zaščite je odvisna od
površinske mase (kg/m2) masivnega
stropa na katerega se priključuje
Rigips montažna stena.
Stik montažne stene z masivnim
stropom (5.15.01) se ne sme kotno
zaglajevati s fugirno maso. Za stik
stene z Rigips stropno oblogo velja
ravno obratno - stike se prekrije z
bandažnim trakom in nato kotno
zagladi z Rigips fugirno maso
(5.15.10).
Stik montažne stene z neometanim
masivnim stropom se ne bandažira
in ne zaglajuje. Zgornji rob obloge
stene se prekrije s soboslikarskim
vodoodbojnim trakom, ki ščiti
Rigips plošče pred vlago ter sočasno
predstavlja ravno kontrolirano črto
za naknaden nanos ometa. Ko se
omet strdi je potrebno vidni del traku
pazljivo odrezati.

5.15.10
Rigips stropna obloga, obojestransko ob steni

Mineralna volna
ni vrisana

1 Obloga

Priključek montažne
stene na masiven
strop in strop iz
lesenih gred

Priključek Rigips stene na masivno
steno/strop je detajlno posebej
opisan v tehničnih navodilih Rigips !

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

Rigips tesnilni trak
3.1
3.2

Priključek
Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen

6 Soboslikarski trak (vodoodporen) oz. zaključni profil
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5.15.20 do 5.15.21

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na strop

5.15.20

Drsni priključek
na masiven strop

Drsni priključek stene z enojno podkonstrukcijo na masiven strop

pri EI 30 – EI 90

 50 mm

pri EI 120

 75 mm

pri EI 180

 150 mm

Potrebna skupna debelina trakov
iz Rigips plošč se izračuna tako, da
se predvideni širinipomične fuge
(zaradi požarne zaščite  20 mm)
zaradi obveznega zamika stikov
prišteje največ 20 mm. Pri tem je CW
profil vstavljen v UW profil najmanj 15
do 20 mm.
Da se zagotovi neovirano drsenje
priključnega UW profila ob oblogi, se
Rigips plošče vijači samo na nosilne
CW profile, in sicer z najmanj 20mm
pod robom priključnega profila, da
pri upogibu stropa profil ne bi nalegal
na vijake kateri segajo v notranjost
montažne stene.
Na zgornji rob obloge se namesti
vogalni profil katerega vidni del se
zagladi z maso za glajenje.

Razmik „a“ najmanj 10 mm,
max. 20 mm (glej besedilo:
Drsni priključek na
masiven strop).

Detajl
Vrednost zvočne zaščite R’w se zmanjša sorazmerno z zvočno zaščito same
stene*.
1–3 dB (Rigips izkustvena vrednost).
* večja kot je zvočna izolacija montažne stene večje je zmanjšanje.

5.15.21
Drsni priključek montažne stene z dvojno podkonstrukcijo na masiven strop
Razmik „a“ najmanj 10 mm,
max. 20 mm (glej besedilo:
Drsni priključek na
masiven strop).

a

Kadarseoceni,dajeupogibmasivnega
stropa večji od 10mm, se mora izvesti
drsni priključek Rigips stene. Pri tem
se med spodnjo površino stropa
in zgornjega roba obloge izvede
pomična fuga (označena s krogom)
katere širina ustreza predvidenem
upogibu. S pazljivo izvedbo drsnega
priključka se zvočna zaščita neznatno
zmanjša.
Če je zahtevana požarna zaščita
pomična fuga ne sme biti širša od
20 mm (vertikalno). Širina trakov iz
Rigips plošč, vstavljenih med strop in
priključni UW profil, mora natančno
ustrezati širini profila. V stiku teh
trakov s stropom in s priključnim
profilom se obvezno namesti tesnilni
trak (2). Pri požarni zaščiti je potrebno
upoštevati minimalne širine teh
trakov (b) v razmerju na stopnjo
požarne zaščite:

Vrednost zvočne zaščite R’w se zmanjša sorazmerno z zvočno zaščito
same stene*.
1–7 dB (Rigips izkustvena vrednost).
* večja kot je zvočna izolacija montažne stene večje je zmanjšanje.

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

Rigips tesnilni trak
3.1 Priključek Rigips stenski profil UW
3.2 Stojka
Rigips stenski profilCW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

10

površinsko zaglajen

Priključki na strop

Montažne stene Rigips
Detajli

5.15.30
Rigips stropna obloga prekinjena na mestu priključka

5.15.31
Rigips stropna obloga prekinjena na mestu priključka

5.15.30 do 5.15.31
Priključek na strop
iz lesenih gred
Pri stropih z lesenimi gredami so
konstrukcijski in fizikalni pogoji
bistveno drugačni kot pri masivnem
stropu. Zato je potrebno pri planiranju
in izvedbi lesenega stropa upoštevati
specifične lastnosti zvočne in požarne
zaščite.
S pravilno konstrukcijo stika
montažne stene in stropa se izboljša
zvočna in požarna zaščita stene.
Neposredni priključek stene na na
oblogo lesenega stropa (5.15.32) je
iz vidika zvočne in požarne zaščite
pomankljiv. S prekinitvijo obloge na
mestu priključka montažne stene
dosežemo znatno boljšo zvočno
zaščito (5.15.33) - pri tem se delno
prekine zvočni most preko katerega
bi se zvok širil iz enega prostora v
drugega. Še bolje je s steno presekati
celotno oblogo in zgornji rob stene
stakniti s spodnjim robom stropnih
gred - pri tem se skoraj v celoti prekine
zvočni most (5.15.30). Zaradi dušenja
zvoka je dobro v votli del stene vstaviti
mineralno volno debeline najmanj
50 mm.
Če se postavlja montažna stena
prečno na smer stropnih gred
oziroma se priključuje med osjo gred,
se priporoča vstavljanje dodatne
lesene grede, katera bo premostila
votli del in služila kot opora pritrditvi
priključnega UW profila stene. Pri tem
ostane med dodatno gredo in zgornjo
oblogo poda dovolj prostora za
vstavitev zvočno izolativnega polnila
(5.15.30). Glede na požarno zaščito je
najbolje priključiti montažno steno
na strop neposredno pod stropno
gredo (5.15.31) ker se tako zagotovi
zapora horizontalnemu širjenju
ognja.
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5.15.32 do 5.15.33
Priključek na strop
iz lesenih gred

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na strop

5.15.32
Rigips-stropna obloga neprekinjena na mestu priključka

5.15.33
Rigips-stropna obloga prekinjena z razdelilno fugo

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

Rigips tesnilni trak
3.1 Priključek Rigips stenski profil UW
3.2 Stojka
Rigips stenski profilCW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
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površinsko zaglajen

Priključki na strop

Montažne stene Rigips
Detajli

5.15.40

5.15.40 do 5.15.41
Drsni priključki na
leseni strop

Drsni priključek stene z enojno podkonstrukcijo na oblogo lesenega stropa

Razmik „a“
najmanj 10 mm,
max. 20 mm
(glej tudi besedilo:
Drsni priključek
na masiven strop,
5.15.20 oz.
5.15.21).

Izvedba
konstrukcije
drsnega
priključka na stropu iz lesenih gred
ustreza rešitvi drsnega priključka na
masivnem stropu opisanim v detajlih
5.15.20 in 5.15.21.
Zaradi čim boljše zvočne in požarne
zaščite je priključek montažne stene
najbolje izvesti neposredno pod
stropno gredo.
Če steno priključujemo prečno
na smer gredi ali v razmaku med
gredami, je najbolje v votli del stropa
vgraditi dodatno leseno gredo. V
tem primeru izvedba ustreza Rigips
detajlu 5.15.41. Pri tem je potrebno
paziti, da je tudi stropna obloga drsno
priključena na montažno steno.
Pri neprekinjenem poteku obloge
stropa (5.15.40) moramo prostor med
pritrditvenimi letvami vzdolž lesene
gredi zapolniti z dodatno letvijo
zaradi izboljšanja zvočne in požarne
zaščite. V predelu drsnega priključka
na strop iz lesenih gredi je zvočna
zaščita predvideno zmanjšana tudi
do 3 dB (izkustveni podatek Rigips).

5.15.41
Drsni priključek stene z enojno podkonstrukcijo na gred lesenega stropa
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5.15.42 do 5.15.43
Drsni priključek
na lesen strop

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na strop

5.15.42
Drsni priključek stene z dvojno kovinsko podkonstrukcijo na lesen strop

Pri visokih zahtevah zvočne zaščite
(npr. predelne stene med stanovanji)
se priporoča akustično učinkovito,
popolno razvajanje lesene stropne
konstrukcije
med
sosednjima
prostoroma (izvedba po Rigips
detajlu 5.15.42.)

Drsni priključek
zmanjšuje zvočno
zaščito do
= 3 dB.

Razmik „a“
najmanj 10 mm,
max. 20 mm
(glej tudi besedilo:
Drsni priključek
na masiven strop,
5.15.20 oz.
5.15.21).

Priključek na lesen strop
in streho
Pri zahtevani požarni zaščiti EI 90
priključka predelne montažne stene
na lesen strop ali streho se priključek
izvede po Rigips detajlu 5.15.43.
Načeloma se lahko vsako Rigips
montažno steno EI 90 priključi na
vsako Rigips oblogo lesenega stropa
ali strehe s požarno zaščito EI 90.
Paziti je potrebno, da je stik izveden s
pomočjo mineralne volne četudi ta ni
razpisana v popisu za steno in strop.

Tudi pri steni z dvojno podkonstrukcijo:
brez zmanjšanja zvočne zaščite

5.15.43
Priključek montažne stene EI 30 do EI 90 vzporedno s konstrukcijo lesenega
stropa ali strehe

Požarno
odporen strop EI
Rigips
Rigips Montagedecke
90
Verbindung
mit der
EI 90 vinpovezavi
z osnovnim
Rohdecke
stropom

1 Obloga
1.1

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
Rigips RF 20 ognjevarna plošča, 1 x 20 mm

2 Tesnilni trak

Rigips tesnilni trak

3 Podkonstrukcija

3.1 Priključek
3.2 Stojka
3.3 Nosilni profil
3.4 Priključek

4 Izolacija

3.4 Zvočna zaščita Mineralna volna
3.4 Požarna zaščita Mineralna volna, razreda A1

6 Lesena gred
Streha,
Strop
14

Samostojen
požarno odporen
Rigips Montagedecke
EI 90
strop
Rigips EI 90
selbstständig

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW
Rigips stropni profil CD 60/27, a = 500 mm
Rigips priključni profil UD

Lesena gred  40 mm širine
Streha
Strop

Lesene letve s strešno kritino
Oblane deske, d  21 mm ali lesena vezana plošča,
d  16 mm / spec. teže  600 kg/m3

Beležke
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Beležke
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5.16.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

razreda A. Lahko se uporabljajo tudi
Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali

Priključki

5.16.01

Priključek
montažne stene
v povezavi
z montažnim
stropom

Priključek z montažnim
stropom Rigips

Rigips montažna stena sega do masivne stropne plošče
Pri izvedbi detajla priključka
montažne stene Rigips s spuščenim
stropom Rigips, je iz vidika zvočne
zaščite
potrebno
upoštevati
predvsem vzdolžno širjenje zvoka. Pri
tem je pomembna višina vmesnega
prostora med spuščenim in masivnim
stropom. Čim večji je le-ta tem manjše
je pričakovano dušenje vzdolžnega
zvoka obešenega stropa.
Iz vidika zvočne zaščite je najbolje,
da izolacijsko polnilo v celoti prekriva
površino spuščenega stropa znotraj
neprekinjenega vmesnega prostora.
Najenostavnejše se to doseže tako, da
montažna stena sega do masivnega
stropa (5.16.01) in predeli vmesni
prostora.
Taka rešitev je ugodna tudi z vidika
požarne zaščite, kar pa ne drži za vse
detajle prikazane v tem poglavju.

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

Rigips tesnilni trak
3.1
3.2

Priključek
Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen

7 Rigips montažen strop
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5.16.02 do 5.16.03
Če je vmesni prostor nad spuščenim
stropom
namenjen
vodenju
instalacij, se lahko obloga montažne
stene zaključi približno 100 mm nad
spuščenim stropom. V tem primeru
sega kovinska podkonstrukcija
montažne stene do masivnega stropa
(5.16.02). Ta izvedba nudi slabšo
zvočno zaščito kot podobna izvedba
z neprekinjeno oblogo montažne
stene (5.16.01). Za omilitev le-tega se
položi mineralno volno (v zahtevani
debelini) v vmesnem prostoru zvezno
preko robov prekinjene obloge
montažne stene.
Izvedba priključka montažne stene
na podkonstrukcijo obešenega
stropa (5.16.03) nudi še slabšo zvočno
zaščito kot predhodno opisana
izvedba. Obloga stropa se izvede po
izvedbi montažne stene.

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na strop

5.16.02
Podkonstrukcija Rigips montažne stene poteka do osnovnega stropa, obloga
sega cca. 100 mm nad spuščenim stropom.

5.16.03
Priključek stene na Rigips montažni strop s prekinjeno oblogo

Stropni
J Detajl
Št. 5.60.30

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

Rigips tesnilni trak
3.1
3.2

Priključek
Stojka

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
7 Rigips montažen strop
18

površinsko zaglajen

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

Priključki na strop

Montažne stene Rigips
Detajli

5.16.04
Priključek montažne stene na Rigips spuščen strop z razdelilno fugo

5.16.04 do 5.16.05
Pri nižji zahtevani zvočni zaščiti se
lahko izvede priključek montažne
stene na Rigips spuščen strop z
razdelilno režo (za preprečitev
širjenja zvoka vzdolž obloge, 5.16.04)
ali podoben priključek z neprekinjeno
oblogo (5.16.05).
Dvoslojno oblaganje spuščenega
stropa in odebelitev mineralne volne,
položene na spuščen strop, znatno
izboljša zvočno zaščito in zmanjša
vzdolžno širjenje zvoka skozi spuščen
strop.
Če pa velikost površine stropa
narekuje dodatno izvedbo vertikalne
zvočne izolacije v področju med
primarnim masivnim in spuščenim
Rigips stropom, lahko na področju
nad stenskim priključkom vstavimo
mineralno volno v več slojih (glej tudi
detajl 5.16.40).

5.16.05
Priključek montažne stene Rigips na spuščeni strop z neprekinjeno oblogo, pri
zahtevah požarne zaščite glej detajle 5.16.52 do 5.16.54.
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5.16.10 do 5.16.11
Drsni priključek montažne stene na
masivni strop pogojuje tudi izvedbo
drsnega priključka med steno in
spuščenim stropom (5.16.10). Pri
spuščenem stropu obloženim z
najmanj 40 mm mineralne volne
ni pričakovati poslabšanja zvočne
zaščite na mestu drsnega priključka.
Če je zatesnitev in zagladitev spojev
med spuščenim stropom in montažno
steno nujna (npr. v bolnišničnih ali
prostorih kjer je zahtevana dodatna
zaščita pred mikrobi) je potrebno
krajna obešala spuščenega stropa
postavljati v odmiku cca 500 mm (
1/2 dopustnega razmika obešal) od
montažne stene (5.16.11).

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na strop

5.16.10
Drsni priključek montažne stene na masivni strop
Priključek spuščenega stropa na montažno steno

Stropni
J Detajl
Št. 5.60.22

Stropni
J Detajl
Št. 5.15.20 in 5.15.21

5.16.11
Drsni priključek montažne stene na masivni strop
Priključek spuščenega stropa na montažno steno

Stropni
J Detajl
Št. 5.15.20 in 5.15.21

Stropni
J Detajl
Nr. 5..60.40

1/2 dopustnega
razmika obešal

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak

Rigips tesnilni trak

3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Priključek
Stojka

4 Izolacija

4.1

Mineralna volna (glej konstrukcijo stene)

5 Ojačitveni bandažni trak

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

(po potrebi) zaglajen

6 Zaključni kotnik
7 Rigips montažen strop
8 Zapora
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Stenski UW profil, obložen s trakom i 15mm RF Rigips plošče

Priključki na strop

Montažne stene Rigips
Detajli

5.16.20
Priključek stene s prekinjenim spuščenim stropom s požarno zaščito  EI 90 z
zaporo vstavljeno v steno

5.16.20 do 5.16.21
Ob zahtevanih visokih stopnjah
požarne varnosti stene in stropa so
primerni detajli 5.16.20 ali 5.16.21. Pri
detajlu 5.16.20 (zahtevana požarna
zaščita od spodaj) se v višini priključka
spuščenega stropa znotraj stene
vgradi zapora v obliki horizontalno
postavljenega stenskega profila
UW, obloženega s trakom iz Rigips
RF ognjeodpornih plošč debeline
15 mm. Zapora preprečuje širjenje
ognja skozi votli del montažne stene
in se postavlja v celotni širini stene v
medprostore med vertikalnimi CW
profili.
Dokazilo:
Strokovno mnenje oziroma testno
potrdilo.

dopustni razmik obešal

5.16.21
Priključek stene s prekinjenim spuščenim stropom s požarno zaščito  EI 90 z
dodatno oblogo stene

Zaradi tesno vgrajene zapore med
oblogama stene je potrebno računati
z določenim zmanjšanjem zvočne
zaščite.
Pri montažni steni  EI 90 zaključeni
s samostojnim spuščenim stropom
glej detajle 5.16.52 do 5.16.54.
V izogib spreminjanju konstrukcije
stene, je možno steno dodatno
obložiti z Rigips RF ognjeodpornimi
ploščami debeline 12,5 mm. Obloga
se lahko izvede zgoraj in/ali spodaj od
stropa po detajlu 5.16.21.

dopustni razmik obešal
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5.16.30 do 5.16.40
Pregrada (vstavek) v stropu

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na strop

5.16.30
Pregrada nad spuščenim stropom detajl št. 5.60.50, stenski pregradni vstavek

Kadar je verjetnost naknadne
spremembe tlorisa velika, se
montažne stene običajno priključi
na spuščen strop, kar omogoča
enostavno premeščanje stene. Če
je ob tem potrebno zadovoljiti tudi
visoke zahteve zvočne zaščite, se
v prostor nad spuščenim stropom
vgrajuje
montažna
pregrada
(5.16.30). Za učinkovito zvočno
zaščito je potrebno v priključku izvesti
razdelilno fugo, s katero se spuščen
strop med prostoroma razdvoji.
Dušenje vzdolžnega širjenja zvoka v
stropni konstrukciji se lahko znatno
izboljša z vgradnjo absobcijske
pregrade nad steno. Ta se izvede z več
sloji mineralne volne v celotni višini
odprtine nad spuščenim stropom v
pasu priključka stene (5.16.40). Širina
vstavljene pregrade opredeljuje
nivo zvočne zaščite, vendar je
učinkovitejša na stropih brez
izolacije kot na stropih, ki so prekriti z
izolacijskim slojem mineralne volne.

Stropni
J Detajl
št. 5.60.50

5.16.40
Pregrada nad spuščenim stropom detajl št. 5.60.60, absorbcijski vstavek

Stropni
J Detajl
št. 5.60.60

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

3.1 Priključek
3.2 Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

zaglajen

6 Zaključni kotnik
7 Rigips montažen strop
8 Strop iz mineralnih vlaken
9 Zapora
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Rigips stenski profil CW,
obložen z 2 x 12,5 mm Rigips RF trakovi plošč

Priključki na strop

Montažne stene Rigips
Detajli

5.16.52 do 5.16.54

5.16.52
Priključek stene na stropno oblogo s požarno zaščito  EI 90, obloga direktno
pritrjena na strop

Priključki montažne stene na Rigips
strop, so prikazani v detajlih od
5.16.52 do 5.16.54. Pri teh izvedbah
ostane požarna zaščite stene in
stropa nespremenjena. Pri različnih
stopnjah požarne zaščite konstrukcij,
moramo pri določanju nivoja požarne
zaščite upoštevati nižjo stopnjo.
Izvedba stropa po detajlu 5.16.52 se
lahko izvede z pritrditvijo z direktnimi
pritrdili kot je prikazano ali z drugimi
načini neposrednega pritrjevanaja
(klobučni profil, drsnimi direktnimi
pritrdili…). Montažno steno lahko
priključimo tudi na strop z leseno
podkonstrukcijo.

5.16.53
Priključek stene na spuščeni strop s s požarno zaščito  EI 90

Ravno tako se lahko montažno
steno priključi na spuščen strop.
To se najpogosteje izvaja, če se želi
v medprostoru nemoteno voditi
instalacije.
Načeloma lahko tudi vse Rigips
protipožarne konstrukcije, spuščene
stropove in montažne stene
povežemo po detajlu 5.16.53. Če je
zahteva po dodatni požarni zaščiti
iz medprostora in drsni priključek se
izvedba vrši po detajlu 5.16.54.

5.16.54
Drsni priključek stene na spuščeni strop s spožarno zaščito  EI 90
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Beležke
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5.20.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Priključki

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali
razreda A. Lahko se uporabljajo tudi

Priključek
montažne stene
na montažno steno

Konstrukcijska pravilna izbira detajla
pri izvedbi priključka montažne
stene bočno na montažno steno,
bistveno vpliva na zvočno zaščito.
Če je bočna stena dobro zaščitena
proti vzdolžnemu širjenju zvoka, bo
to dobro vplivalo na zvočno zaščito
priključne montažne stene.
Z uporabo raznih vrst podkonstrukcij,
se lahko izvedejo različne variante
priključkov, prilagojene enojni ali
dvojni konstrukciji montažne stene.
Nekaj možnih izvedb priključka
je
shematsko
prikazano
na
konstrukcijski variantah.

5.20.01
Priključek s CW profili na izrez v oblogi
montažne stene

Konstrukcijske variante
5.20.01 A
5.20.01 B

1 Obloga
3 Podkonstrukcija

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
3.1
3.2

Priključek
Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

zaglajen
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5.20.03 do 5.20.10
Pri srednjih zahtevah zvočne zaščite
je zadostna že prekinitev obloge
bočne montažne stene v območju
priključka, brez izvedbe izreza v
celotni debelini priključene stene
(5.20.03).
Oblogo bočne stene v območju
priključka ni potrebno prekiniti le, če
ni nobenih zahtev po zvočni zaščiti
(5.20.04).
Z uporabo raznih vrst podkonstrukcij,
se lahko izvedejo različne variante
priključkov, prilagojene enojni ali
dvojni konstrukciji montažne stene.
Nekaj možnih izvedb priključka
je
shematsko
prikazano
na
konstrukcijski variantah.
Z uporabo posebnih zunanjih in
notranjih kotnih profilov, se lahko
montažno steno priključi na bočno
steno tudi pod nepravim kotom.
Pri tem se uporablja kotne profile
ustreznih dimenzij in oblik (5.20.10).

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek na montažno steno

5.20.03

5.20.04

Priključek na oblogo prekinjeno
z razdelino fugo

Priključek na neprekinjeno
oblogo
R L,w,R: bočna stena
1-sloj = 56 dB
2-sloja = 56 dB

R L,w,R: bočna stena
1-sloj = 62 dB
2-sloja = 63 dB

Dokazilo: Preizkus
Konstrukcijske variante
5.20.03 A
5.20.03 B

5.20.04

5.20.10
Priključek pod nepravim kotom na oblogo prekinjeno z razdelilno fugo
R L,w,R: bočna stena
1-sloj ≥ 63 dB
2-sloja ≥ 66 dB
*Dokazilo: Preizkus.
*Vrednost v povezavi s stikom stene 90¡.

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2
3.4

Priključek
Stojka
Koti

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
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zaglajen

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW
Stenski profil LW
topi kot, v paru

Priključek na montažno steno

Montažne stene Rigips
Detajli

5.20.21

5.20.21
Požarna zaščita

Priključek montažne stene brez
požarne zaščite na steno EI 90 z
razdelilno fugo.

Priključek montažne stene na
montažno steno z zahtevano
požarno zaščito
Priključek stene na steno z
zahtevano požarno zaščito se izvaja
z neprekinjeno oblogo na mestu
priključka.
Priključki z izrezom v oblogi ter
vgrajenimi LW profili učinkujejo
tudi požarno zaščitno. Montažne
stene brez požarne zaščite se lahko
priključujejo na stene z zahtevano
požarno zaščito stopnje EI 90 po
detajlu 5.20.21.

5.20.21

1 Obloga

1.1
1.2

Rigips ognjeodporne plošče RF
Rigips gradbena plošče RB

2 Tesnilni trak Rigips

Priključek montažne stene brez
požarne zaščite na steno EI 90 z
razdelilno fugo.
Dokazilo: Preizkus

3 Podkonstrukcija

3.1 Priključek
3.2 Stojka

4 Izolacija

4.1 Zvočna zaščita Mineralna volna
4.2 Požarna zaščita Mineralna volna, 40 mm, 100 kg/m3

5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

površinsko zaglajen
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Beležke
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5.21.01 do 5.21.02

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Priključki

Priključek
montažne stene
na stenske obloge
in stene jaškov

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali
razreda A. Lahko se uporabljajo tudi

5.21.01

5.21.02

Stenska obloga na montažno steno

1 Obloga

Montažna stena na stensko oblogo

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

Priključek montažne stene na
lepljene kaširane plošče in zidne
obloge
Kadar se montažna stena priključuje
na masivno steno, obloženo z Rigips
ploščami (namesto ometa) ali drugo
stensko oblogo, je potrebno steno
pritrditi neposredno na masiven
zid. Taka izvedba izpolnjuje požarne
zahteve in preprečuje vzdolžno
širjenje zvoka iz enega prostora v
drugega (5.21.01).
Kadar se montažna stena priključuje
na zunanjo steno ali hladnejšo
konstrukcijo je toplotna izolacija
praviloma zaščitena s parno zaporo,
katera ne sme biti prekinjena na
mestu priključka.
Če se montažna stena priključuje
na neprekinjeno stensko oblogo
(5.21.02), stena v območju priključka
izgubi predvidene vrednosti požarne
in zvočne zaščite. Stenske obloge z
izolacijo iz trdih penastih materialov
zmanjšujejo
zvočno
zaščito
montažne stene, ker omogočajo
nemoteno vzdolžno širjenje zvoka.

površinsko zaglajen

6 Rigips-mavčno lepilo Rifix
7 Rigips plošče Rigitherm MF ali na mineralno volno nameščene Rigips plošče
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5.21.10 do 5.21.11
Priključek montažne stene na
prostostoječo stensko oblogo

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek na stensko oblogo

5.21.10

5.21.11

Priključek obloge na montažno steno

Priključek montažne stene na oblogo

5.21.10 A
priključek na zunanjo steno obloženo
z Rigips ploščami s parno zaporo.

Ocenjeno vzdolžno dušenje zvoka
R LwR pri stenskih oblogah

Če se montažna stena priključuje
na masivno steno obloženo s
prostostoječo stensko oblogo, se
priključek izvede neposredno na
masivno steno. Tako se ohrani
predvidena zvočna in požarna zaščita
montažne stene (5.21.10).
Kadar se montažna stena priključuje
na zunanjo steno ali hladnejšo
konstrukcijo je toplotna izolacija
praviloma zaščitena s parno zaporo,
katera ne sme biti prekinjena na
mestu priključka (5.21.10 A). Ta
pogoj velja tudi za toplotno izolacijo,
katera se izvede tako da oblikuje
neprekinjen zaščitni sloj. Tako so vsi
elementi priključka izolirani enako
kot masivna stena.
Če obloga zunanje stene ni prekinjena
(5.21.11) poteka toplotna izolacija
in parna zapora v neprekinjenem
sloju. Zaradi neprekinjene stenske
obloge pa montažna stena v območju
priključka
izgubi
predvidene
vrednosti požarne in zvočne zaščite.

,

Masa m
v razmerju
na površino 5.21.101)
kg/m2
dB

5.21.112)
dB

100

63

53

200

70

57

250

71

57

300

72

58

400

73

58

1
2

1 Obloga

Priloga k DIN 4109, Tabela 31, vrstica 2
Priloga k DIN 4109, Tabela 31, vrstica 1

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
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površinsko zaglajen

Priključek montažne stene
na steno jaška

Montažne stene Rigips
Detajli

5.21.20 do 5.21.21
Priključek montažne stene
na steno jaška

5.21.20
Priključek EI 90 -montažne stene na EI 90-steno jaška

Montažne stene lahko priključujete
na Rigips stene jaškov (3.80.10 3.80.16) z enako požarno zaščito.
Priključki so opisani v detajlih 5.21.20
in 5.21.21 z dokazano požarno
zaščito.
Tu prikazani detajli ponazarjajo
konstrukcije za razred požarne
odpornosti EI 90, pri obeh gradbenih
elementih. Drugi nivoji požarnih
razredov odpornosti, ki vsebujejo
ustrezne debeline oblog so izvedljivi
po istem principu.
Dokazilo: Preizkus

5.21.21
Vogalni priključek EI 90 -montažne stene na EI 90-steno jaška

1 Obloga

1.1

Rigips ognjeodporne plošče RF

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen

6 Stena jaška
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Beležke
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5.22.01 do 5.22.02

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Priključki

Priključki
montažne stene na
masivno steno

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali
razreda A. Lahko se uporabljajo tudi

5.22.01

5.22.02

Omet ob montažni steni

Priključek montažne stene v stiku z
ometom

Montažna stena na ometu
Priključekmontažnestenenamasivno
steno se izvaja na dva osnovna načina.
Če se priključuje stena na neometano
masivno steno katero se naknadno
omeče, je potrebno oblogo montažne
stene v pasu ometavanja zaščititi
s samolepilnim soboslikarskim
trakom. Trak bo preprečil vlaženje
Rigips plošč, olajšal nanos ometa
in zagotovil dilatacijo med Rigips
ploščami in ometom v ravni črti.

Površinska masa
(vključno z ometom)
kg/m2

dB

100

43

200

53

300

58

350

60

400

62

1 Obloga

Ocenjeno vzdolžno dušenje zvoka
RLwR masivne stene

Navedeno dilatacijo se lahko
alternativno izvede z ozko zarezo
zidarske lopatice vzdolž obloge
montažne stene v še mokrem ometu
(5.22.01). V primeru, ko se montažna
stena priključuje na finalno obdelano
masivno steno, je potrebno vzdolž
robu Rigips plošč zagladiti bandažni
trak, katerega rob sledi robu plošč
po celotni višini montažne stene
(5.22.02).
Z obema izvedbama se doseže čist in
raven stik različnih materialov.

Dokazilo: Priloga 1 k DIN 4109,
Tabela 25.

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen
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5.22.10 do 5.22.20
Priključek montažne stene na finalno
obdelano masivno steno, se načeloma
izvaja s “senčno fugo” (5.22.10).
Brez
dodatnih
konstrukcijskih
posegov bo stik s “senčno fugo”
znižal predvideno požarno in zvočno
zaščito montažne stene. Odvisno od
predvidene zvočne zaščite montažne
stene lahko znižanje doseže do 7 dB.

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključki na masivno steno

5.22.10
Priključek na ometano steno s “senčno fugo”

Rigips zaključni profil

Priključek montažne stene
v povezavi z Rigips
stenskim suhim ometom

5.22.20
Priključek “suhega ometa” do montažne stene

Ker suhi omet dopušča skoraj
neovirano vzdolžno širjenje zvoka, je
priključek najbolje izvesti po Rigips
detajlu 5.22.20.
Rigips suhi omet se ob robovih
priključka lepi z mavčnim lepilom
neprekinjeno v celotni višini masivne
stene.
V primeru visokih zahtev zvočne
zaščite je bolje oblagati masiven
zid z Rigips ploščami kaširanimi z
mineralno volno ali izvesti oblogo
zidu s podkonstrukcijo.

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
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površinsko zaglajen

5.23.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Priključki

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Priključek
montažne stene
na fasadni steber

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali
razreda A. Lahko se uporabljajo tudi

5.23.01

Priključek montažne stene
na masivni fasadni steber

Redukcijski priključek z enojno podkonstrukcijo na način „stena v steni“

Rigips Alu zaščitni vogalnik
na rezanem delu plošč

1 Obloga

Če je pri priključku montažne
stene na ozki fasadni steber nujno
zmanjšati debelino montažne stene,
se je potrebno omejiti na čim manjši
del stene, da bi se omejilo zmanjšanje
zvočne zaščite.
Ker ima vsaka gradbena situacija
lastne konstrukcijske posebnosti, ni
mogoče navesti izkustvene vrednosti
zvočne izolativnosti. Te vrednosti je
potrebno objektivno izračunati na
mestu samem, upoštevajoč dejanske
konstrukcijske rešitve.
Detajl 5.23.01 prikazuje redukcijski
priključek izveden na način “stena
v steni”. Ta konstrukcija se lahko
izvede z enojno ali dvojno oblogo,
vendar je potrebno paziti, da sloj
mineralne volne v zoženem delu
zadrži predpisano debelino tako, da
redukcijski priključek ne bi zmanjšal
morebitno zahtevano požarno
zaščito.
Vidne robove plošč se zaščiti z Rigips
vogalnim profilom in zagladi z Rigips
fugirno maso.

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

3.1 Priključek
3.2 Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen
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5.23.02 do 5.23.03
Priključek reducirnega dela stene
na fasadni steber se mora zaradi
estetskih razlogov včasih izvesti s
senčnofugo.Pritemsenasteberpritrdi
ozke vertikalne trakove iz Rigips plošč
katere po širini ustrezajo stenskemu
CW profilu znotraj zoženega dela
stene (5.32.02). Tip podkonstrukcije,
debelina obloge in izolacijskega sloja
mineralne volne pri tem ostajajo
enaki kot v nereduciranem delu
montažne stene. s tem konstrukcija
zadrži enako stopnjo požarne zaščite.
Delno zmanjšanje zvočne zaščite je
vseeno potrebno upoštevati.
Priključek montažne stene z dvojno
podkonstrukcijo na ozek masiven
fasadni steber, se izvede po Rigips
detajlu 5.23.03. Ker se pri tem
zoženje lahko izvede samo z enojno
podkonstrukcijo je zaradi izenačenja
vrednosti nujno povečati zvočno
zaščito v reduciranem delu stene. To
se doseže s povečanjem masivnosti
obloge, z enostranim ali dvostranim
vlaganjem svinčene pločevine na
notranjo stran obloge ali vgradnjo
posebnih Rigips plošč kaširanih s
svinčeno pločevino.
Če mora konstrukcija zadovoljiti
zahtevam požarne zaščite, je v
področju zoženja potrebno zadržati
enako debelino obloge in izolacije
kot na ostalih delih montažne stene.
Za preprečitev zvočnega mostu
(prečnega prenosa zvočnih vibracij) je
potrebno v oblogi “čela” nereduzirane
montažne stene na prehodu v
redukcijo izvesti dilatacijsko fugo
(5.23.03).

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek na fasadni steber

5.23.02
Redukcijski priključek z enojno podkonstrukcijo na način „stena na steni“ s
senčno fugo.

Rigips zaključni profil
zaščita zaključka stene

Rigips Alu zaščitni
vogalnik 25/25 mm
na rezanem delu plošč

5.23.03
Redukcijski priključek z dvojne v enojno podkonstrukcijo na način „stena do
stene“ z vgrajeno svičeno pločevino

Drsne redukcijske priključke na
masivne fasadne stebre lahko
izdelamo po detjalih 5.23.10 do
5.23.12. Glede požarne zaščite teh
priključkov je potrebno določiti
posebej.
Dokazilo: Preizkus

Rigips Alu zaščitni vogalnik
25/25 mm
na rezanem delu plošč
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Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek na fasadni steber

5.23.10

Priključek montažne stene
na lahke fasadne stebre
in lahke fasade

Drsni redukcijski priključek na način „stena v steni“

Rigips Alu zaščitni vogalnik na
rezanem delu plošč

5.23.11
Drsni redukcijski priključek stene na način „stena do stene“

Ko se priključuje montažna stena na
ozke fasadne stebre ali tanjše fasadne
elemente je potrebno predvideti tudi
pomike, ki jih povzroči bočni veter. V
tem primeru je potrebno izvesti drsni
priključek.
Pri drsnem stenskem priključku se
redukcija izvaja enako kot pri drsnem
priključku na strop po Rigips detajlu
5.15.20. Prehod montažne stene v
stanjšani del se izvaja na način “stena
v steni” (5.23.10) ali na način “stena
do stene” (5.23.11) kar ustreza že
opisanim priključkom na masiven
steber.
Zaradi široke ponudbe fasadnih
sistemov in izvedbenih variant z
različnimi
gradbeno-fizikalnimi
lastnostmi, se izračun zvočne in
požarne zaščite izračunava za vsako
konstrukcijo posebej, na osnovi
dejanskih pogojev na mestu vgradnje.
Zato ni mogoče navesti nikakršnih
splošnih izkustvenih vrednosti.
Robove odrezanih plošč je potrebno
zaščititi z vgradnjo zaščitnih vogalnih
profilov, kateri se zagladijo s površino
obloge.

Rigips zaključni profil
zaščita zaključka stene

Rigips Alu zaščitni vogalnik
25/25 mm
na rezanem delu plošč
1 Obloga

5.23.10 do 5.23.11

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
1.1 Trakovi iz Rigips plošč

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

3.1 Priključek
3.2 Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
6 Svinčena pločevina

površinsko zaglajen
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5.23.12
Drsni priključek montažne stene z
enojno podkonstrukcijo na lahko
fasado ni nujno vedno izvajati z
zlepljenimi trakovi iz Rigips plošč.
Če zmanjšanje debeline stene ni
potrebno, je možna izvedba po
Rigips detajlu 5.23.12. Ta varianta
je konstrukcijsko zahtevnejša in
zahteva več materiala, vendar
istočasno nudi učinkovito zvočno
zaščito. Tudi tu ni mogoče splošno
ovrednotiti zmanjšanja zvočne in
požarne zaščite, ker sta oboji odvisni
od konstrukcije in vrste fasade.
Natačne vrednosti je potrebno
izračunati na osnovi dejanskih
pogojev na mestu vgradnje.
Robovi odrezanih plošč se morajo
zaščititi s kotnim profilom, kateri se
z zaglajevanjem poravnava z vidno
površino obloge.

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek na fasadni steber

5.23.12
Drsni priključek montažne stene z enojno podkonstrukcijo

Rigips zaščitni vogalnik
na rezanem delu plošč

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
1.1 Trakovi iz Rigips plošč

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija
4 Izolacija

38

3.1 Priključek
3.2 Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

5.24.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Priključki

Priključek montažne
stene v povezavi z
armirano-betonskimi
stebri in nosilci

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali
razreda A. Lahko se uporabljajo tudi

5.24.01

Armirano-betonski steber

Armirano-betonski steber delno vgrajen v enojno montažno steno
Pri zgradbah s skeletno konstrukcijo
se armirano-betonski stebri vgradijo
v montažno steno na način prikazan
v Rigips detajlu 5.24.01. Pri tem se
obloga ne eni strani montažne stene
neprekinjeno vodi ob stebru, izbočeni
del stebra pa se lahko pusti viden ali
obloži s suhim ometom (5.24.01).
Izbočeni del stebra se lahko obloži tudi
z izvedbo kovinske podkonstrukcije
(5.24.02).

Rigips vogalni profil 25/25 prekrit in
zaglajen

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1 Rigips stenski profil UW
3.2 Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen

6 Rigips mavčno lepilo Rifix
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5.24.02 do 5.24.03
Kadar se v montažno steno z dvojno
podkonstrukcijo vgrajuje armiranobetonski steber, se običajno enojna
podkonstrukcije na eni strani stene
izvede kontinuirano brez prekinitve
ali priključka na steber (5.24.02) kar
olajša tudi priključek zgornjega dela
montažne stene na strop (primerjaj
detajl 5.24.21).
Priključek na armirano-betonski
steber, ki ostane viden, se izvede po
Rigips detajlu 5.24.03.
Steber pa se lahko vgradi tudi tako,
da se ga vključi v montažno steno z
razmaknjenodvojnopodkonstrukcijo
po Rigips detajlu 5.24.04.

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek montažne stene na AB
stebre in nosilce

5.24.02
AB steber delno vgrajen v montažno steno z dvojno podkonstrukcijo

Rigips vogalni profil
25/25 ali No-Coat Ultra Flex
prekrit in zaglajen

5.24.03
Enojne montažne stene priključene na armirano-betonski steber
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Priključek montažne stene na AB
stebre in nosilce

Montažne stene Rigips
Detajli

5.24.04

5.24.04
Priključek sten z enojno in dvojno razmaknjeno podkonstrukcijo na delno
vgrajen armirano-betonski steber

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profill CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen
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5.24.21
Armirano betonski nosilec
Pri izvedbi priključka montažne
stene na armirano-betonski nosilec
po Rigips detajlu 5.24.21 poteka ena
stran obloge do masivnega stropa kar
ugodno vpliva na zvočno in toplotno
zaščito v predelu nosilca.
Glej tudi detajl št. 5.24.02.

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek montažne stene na AB
stebre in nosilce

5.24.21
Armirano-betonski nosilec delno vgrajen v steno z dvojno podkonstrukcijo.

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profill CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
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površinsko zaglajen

5.25.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Priključki

Tesen in nepropusten priključek ima
pomembno vlogo pri zvočni zaščiti.
Zato je nameščanje priključnega
tesnila enako pomembno kot
fugiranje stikov plošč z Rigips fugirno
maso.

Rigips tesnilni trakovi iz umetne pene
iz materiala razreda E, vendar samo,
če niso debelejši od 5 mm, tako, da se
lahko prekrijejo z maso za fugiranje v
debelini obloge ali prekrijejo z Rigips
ploščami kot požarno zaščito.

Priključek montažne
stene v povezavi z
jeklenimi stebri in
nosilci

Pripožarnizaščitisevsatesnenjaizvajo
izključno z gradbenimi materiali
razreda A. Lahko se uporabljajo tudi

5.25.01

Jekleni stebri

Jekleni steber integriran v montažno steno
Vključitev
jeklenega
stebra
integriranega
v
medprostor
montažne stene z zahtevami za
požarno zaščito je možno po detajlu
5.25.01. Navedeni primer požarne
zaščite klasifikacije do EI 90 .
Dokazilo: Preizkus

Obloga jeklenega stebra R 60

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
1.1 Rigips ognjedoporne plošče RF

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profill CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen

6 Jekleni steber obložen
z Glasroc F/Ridurit ploščo

15 mm Glasroc F/ Ridurit
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5.25.02 do 5.25.03
Pritrjevanje montažne stene požarne
odpornosti EI 30 do EI 90 na jeklene
stebre, obložene z Ridurit požarno
zaščitno oblogo, se izvede po detajlih
od 5.25.02 do 5.25.04.

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek montažne stene na
jeklene stebre in nosilce

5.25.02
Priključek montažne stene na jekleni steber obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

Tukaj prikazani detajli so primeri
priključkov za požarne odpornosti
do EI 90. Izvedbe ostalih razredov s
požarno zaščito, so mogoči po istem
načelu.

5.25.03
Priključek montažne stene na jekleni steber obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

Rigips vogalni profil
25/25 ali NoCoat Ultra Flex
prekrit in zaglajen
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Priključek montažne stene na
jeklene stebre in nosilce

Montažne stene Rigips
Detajli

5.25.04

5.25.04
Priključek montažne stene na jekleni steber obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

Rigips vogalni profil
25/25 ali NoCoat Ultra Flex
prekrit in zaglajen

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
1.1 Rigips ognjedoporne plošče RF

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profill CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen

6 Jekleni steber obložen
z Glasroc F/Ridurit ploščo
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5.25.10 do 5.25.20
Jekleni nosilec
Pritrditev montažne stene s požarno
zaščito od EI 30 do EI 90 na jekleni
nosilec obložen z Glasroc F/ Ridurit
ognjeodpornimi ploščami je možno
izvesti po detajlih 5.25.10 do 5.25.11 .

Montažne stene Rigips
Detajli

Priključek montažne stene na
jeklene stebre in nosilce

5.25.10
Priključek montažne stene na jekleni nosilec obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

Tukaj prikazani detajli so primeri
priključkov za požarne odpornosti
do EI 90. Izvedbe ostalih razredov s
požarno zaščito, so mogoči po istem
načelu.

5.25.11
Priključek montažne stene na jekleni nosilec obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

Drsni priključek montažne stene na
jekleni nosilec je možno izdelati v treh
variantah skladno z detajli 5.25.20 do
5.25.22.
Tukaj prikazani detajli so primeri
priključkov za požarne odpornosti
do EI 90. Izvedbe ostalih razredov s
požarno zaščito, so mogoči po istem
načelu.
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5.25.20
Drsni priključek stene na jekleni nosilec obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

Priključek montažne stene na
jeklene stebre in nosilce

Montažne stene Rigips
Detajli

5.25.21 do 5.25.22

5.25.21
Drsni priključek stene na jekleni nosilec obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

5.25.22
Drsni priključek stene na jekleni nosilec obložen z Glasroc F/Ridurit oblogo

1 Obloga

1.1
1.2
1.3

Rigips ognjeodporne plošče RF
Glasroc F/Ridurit 20mm ognjeodporne plošče
Rigips trakovi iz ognjeodpornih plošč

3.1
3.2
3.3

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW
L-zaključni profil 80 x 40 x 2 mm

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija
4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen

6 Jekleni nosilec obložen
z Glasroc F/Ridurit ploščo
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Beležke
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5.30.01 do 5.30.02

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

5.30.01

5.30.02

Izvedba vogala stene z enojno
podkonstrukcijo z Rigips CW profilom

Stenski vogali
in stenski
zaključki

Stenski vogali

Izvedba vogala stene z dvojno
podkonstrukcijo z Rigips CW profilom

Pri izvedbi stenskih vogalov je
potrebno razlikovati dve osnovni
različici podkonstrukcij montažnih
sten.
Izvedba vogalov ustreza pogojem
požarne zaščite, EI 30 (5.30.01), EI 90
(5.30.02).
Za zaščito pred poškodbami je v
zunanji vogal montažne stene
potrebno vgraditi Rigips aluminijast
ali NoCoat Ultra Flex vogalni profil.

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo

3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profill CW

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

površinsko zaglajen
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5.30.05 do 5.30.10
Posebni profili (v parih) za notranje in
zunanje vogale ali v tem prikazanem
detajlu izvedbo z Rigips CW profilov,
omogočajo oblikovanje različnih
nepravih kotov montažnih sten.
Pri tem se zunanji vogal zaščiti z
vgradnjo Alux – zaščitnega traku
(čvrst papir ojačan z alu folijo) ali z
No-Coat Ultraflex vogalnikom.

Stenski zaključek

Montažne stene Rigips
Detajli

Stenski vogali
in zaključki

5.30.05
Izvedba nepravokotnega vogala stene z enojno podkonstrukcijo

5.30.10

Prosti zaključki montažnih sten se
vedno zaščitijo z vogalnimi profili. Pri
stenah višjih od 2,60 m se zaključek
po pravilu izvede z ojačitvenim UA
profilom debeline 2 mm.

Rigips vogalni profil
ali NoCoat Ultra Flex
prekrit in zaglajen

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo

3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips ojačitveni profil UA

4 Izolacija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)
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površinsko zaglajen

5.35.01 do 5.35.02

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

5.35.01

Dilatacijske
fuge

Dilatacijska fuga
pri steni z enojno podkonstrukcijo

Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno oblogo EI 30
Na mestu dilatacije gradbene
konstrukcije je potrebno tudi izvesti
tudi dilatacijsko fugo montažne
stene.
Ne glede na to je potrebno
izvajati dilatacije na vsakih 15 m
neprekinjenega poteka montažne
stene. Izvedbe po prikazanih detajlih
ne zmanjša požarne in zvočne zaščite
montažne stene. Če se pri tem
zagotovi enaka debeline obloge in
mineralne volne kot pri nedilatiranem
delu stene, se lahko brez nadaljnega
dosega stopnje požarne varnosti od
EI 30 do EI 90.

5.35.02
Stena z enojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo EI 90 (Varianta 1)

Dokazilo: Preizkus
Robove rezanih plošč je potrebno
zaščititi z vgradnjo Rigips NoCoat
Ultra Trim vogalnih zaključnih
profilov.

Rigips zaključni profil na
rezanem robu plošč

1 Obloga
1.1

3 Podkonstrukcija

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
Rigips takovi iz ognjeodpornihplošč RF

3.1 Priključek
3.2 Stojka

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
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5.35.03 do 5.35.04

Montažne stene Rigips
Detajli

Dilatacijske fuge

5.35.03
Stena z enojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo EI 90 (Varianta 2)

5.35.04
Stena z enojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo EI 90 (Varianta 3)

1 Obloga

– Stena z enojno podkonstrukcijo in enojno ali dvojno oblogo
– Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo
1.1
Rigips trakovi iz ognjeodpornih plošč, 12,5 mm

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

4 Izolacija
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Rigips tesnilni trak
3.1 Priključek
3.2 Stojka
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW 50
Rigips stenski profil CW 75
Rigips stenski profil CW 100
Rigips zaključni profil, pocinkan
Rigips kotni profil 20/20-07
Rigips stropni profil UD 28

Dilatacijske fuge

Montažne stene Rigips
Detajli

5.35.10
Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo do EI 90, npr. stenska
konstrukcija Rigips 3.41.01

5.35.10 do 5.35.12
Dilatacijske fuge v stenah
z dvojno podkonstrukcijo
Dilatacijske fuge Rigips montažnih
sten z dvojno podkonstrukcijo
požarne zaščite do EI 90 se lahko
izvedejo z uporabo CW profilov po
Rigips detajlu 5.35.10, 5.35.11 in
5.35.12.

Dokazilo: Preizkus

5.35.11
Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo do EI 90, npr. stenska
konstrukcija Rigips 3.41.02

5.35.12
Stena z dvojno podkonstrukcijo in dvojno oblogo do EI 90, npr. stenska
konstrukcija Rigips 3.41.03
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Beležke
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5.40.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Vgradnja
vratnih podbojev in okvirjev
nadsvetlob

5.40.01

Vgradnja vratnih
podbojev

Profil enodelnega podboja
Vratni podboj

Enodelni podboj
䊐 s talnim vstavkom
䊐 brez talnega vstavka

mm

Material

Jeklo  1,5 mm

Površina

䊐 cinkana
䊐 grundirana
Zavarjeni in gadko brušeni stiki

Izvedba podboja

– Ustnično tesnilo
– 1 ključavnični vstavek
– Najmanj 2 pritrdila za nasadilo
privarjena na okvir
– Izsekana kosa za zapirali
(osnovno in ključavnično)

Pritrditev

– 3 pritrdilne kovinske vezi na
vsaki strani
– 2 pritrdilni točki na vsaki strani (pri
CW 50 enojni steni 1 navojna
luknja) fza MB vijake, vsaka nalega
na osni luknji za Rigips ojačitveni
profil UA
– distančnik za transport in montažo
(lahko odstranljiv)

za priključek ojačitvenega
UA profila

Širine odprtin

za steno debeline
䊐 75 mm
䊐 100 mm
䊐 125 mm
䊐 150 mm
䊐
mm

Toleranca + 2 mm
Toleranzen – 0 mm

Vgradna mera odprtine

bxh

/

mm

Odvisno od zahtev se lahko vgradijo
različne vrste podbojev:
䊊 Enodelni vratni podboji

(jekleni ali leseni)
䊊 Večdelni vratni podboji

(Jekleni ali leseni)
Specialni podboji, npr. za vrata z
visoko zvočno zaščito ali za zelo težka
vrata oz. vratna krila. Najpogosteje
se vgrajujejo pri protipožarni zaščiti,
zaščiti pred rentgenskim sevanjem
ali pri posebno širokih vratih, katerim
ustrezajo težja krila.

䊊

Podboji v višini celega prostora
od tal do stropa, npr. podboji
z nadsvetlobo, ki se vgrajujejo
pred izvedbo montažnih sten. Za
prilagoditev višini prostora ali pri
možnem upogibu stropa se lahko
podboji teleskopsko prilagajajo po
višini.

䊊

Pritrditev podboja
Enodelni jekleni vratni podboji kateri
se vgrajujejo med ali pred montažo
stene, se pritrjujejo običajno na 2
mm debele ojačitvene UA profile
(5.40.10). Podboji za lahka vratna
krila, najpogostejša v stanovanjih, se
lahko pritrjujejo tudi na Rigips stenske
profile CW 1mm ali z CW+UW profili
škatlasto vstavljeni (5.40.20) vendar
se v tem primeru ne sme prekoračiti
nobene od sledečih omejitev:
Višina stene:
280 cm
Širina vrat:
90 cm
Teža vratnega krila: 25 kg
Primeri
dimenzioniranja
glej
naslednjo stran.
1 Rigips plošče (obloga)
3.1 Rigips stenski profil UW
3.2 Rigips stenski profil CW
3.3 Rigips ojačitveni profil UA, 2 mm
5 Jekleni vratni podboj
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Montažne stene Rigips
Detajli

5.40.10

T rpfosten
Vgradnja vratnih podbojev

Vratni podboji
Za pritrditev vratnih podbojev
načeloma priporočamo uporabo Rigips ojačitvenih profilov UA.

Maksimalne mere
• 1-enokrilna vrata: Širina b T ≤ 1.500 mm, Višina h T < 2.500 mm
• 2-dvokrilna vrata: Širina b T ≤ 2.500 mm, Višina h T < 2.500 mm
• Teža vratnega krila: G ≤ 100 kg vsako krilo

Teže vratnih kril - konstruktivni podatki za montažne stene
Teža vratnega
krila
G
kg
≤ 50,0
≤ 50,0
≤ 75,0
≤ 75,0
≤ 100,0
≤ 100,0

Vratni ojačitveni
profil

Stenski profil
v steni

Obloga
mm

Višina stene
1
2
mm
mm

UA
UA
UA
UA
UA
UA

CW
CW
CW
CW
CW
CW

1
2
1
2
1
2

glej zvezek "Montažne stene"
glej zvezek "Montažne stene"
glej zvezek "Montažne stene"
glej zvezek "Montažne stene"
glej zvezek "Montažne stene"
glej zvezek "Montažne stene"

50-2
50-2
75-2
75-2
100-2
100-2

50-06
50-06
75-06
75-06
100-06
100-06

x
x
x
x
x
x

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

Ta tabela služi kot priporočilo podjetja Rigips. Pri vgradnji drugih mer in zahtev glejte "splošno tehnično soglasje za vrata". Opozorilo: Nad 60 kg teže vratnega krila je
potrebno uporabiti posebne vratne podboje!

Pritrditev podboja na ojačitveni
Rigips UA profil debeline 2 mm

5.40.10
Izvedba vratne odprtine

Rigips UA profile se s priključnimi
kotniki pritrjuje zgoraj in spodaj na
betonsko ploščo (Rigips montažni set
za UA) z 2 x 6 mm vijaki z vložki. Pri tem
se priključni kotnik ne sme togo spajati
z UA profilom. Vzdolžne odprtine na
UA profilu in njim prilegajoče odprtin
na priključnem kotniku, omogočajo
prilagajanje manjšim povesom
stropa.
Nad vratno odprtino se horizontalno
vgrajuje UW profil kot povezovalni
element ter vodilo krajšim CW
profilom. Vertikalni stiki plošč
obloge stene ne smejo sovpadati z
vertikalnim profilom v obodu vratne
odprtine - stikovanje plošč nad vrati je
potrebno izvesti z zamikom večjim kot
15 cm od roba vrat. V ta namen se v UW
profil - povezovalni element nad vrati
- vstavljata dva pokončna CW profila.
Slednja služita kot opora stikov plošč,
ki se izvedejo z zamikom z obeh strani
montažne stene kot prikazujejo skice
na tej strani. Pri vratih z dvojnimi krili
se obod vedno izvaja z UA profili.
Plošče se pritrjuje na UA profile strojno
z vijaki za hitro vgradnjo tip TB. Če to
ni mogoče, največkrat zaradi širine
objemnega dela profila podboja, je
potrebno tik do UA profila dodati CW
profil (5.40.11 in 5.40.12) na katerega
se potem pritrjujejo plošče z vijaki v
celotni višini montažne stene.
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T rpfostenberechnung
Vgradnja vratnih podbojev

5.40.11
Vgradnja jeklenega podboja

Montažne stene Rigips
Detajli

5.40.12

5.40.11 do 5.40.24
Vgradnja vratnih podbojev

Vgradnja aluminijastega podboja

(Izolacija ni vrisana)

5.40.20

Pritrditev podboja na
Rigips CW profile

Izvedba vratne odprtine

5.40.21

5.40.22

Vgradnja jeklenega podboja

Vgradnjagotovegapodboja(trodelni)

(Izolacija ni vrisana)

(Izolacija ni vrisana)

5.40.23

5.40.24

Vgradnja lesenega podboja
(ojačitev CW-Profil)

Vgradnja lesenega podboja
(ojačitev leseni tramič)

Lahke konstrukcije vrat, do višine
prostora max. 2,80 m, širine vrat do
max. 90 cm in teže vrtanega krila
do max. 25 kg, je mogoče namestiti
na normalni 1 x Rigips profil CW
deb. pločevine 1mm ali na škatlasto
vstavljena Rigips UW + CW profila
deb. pločevine 0,6 mm, na vsaki strani
odprtine.
Kljub zgornji pravilni opisani izvedbi,
zaradi
možnih
nepredvidenih
obremenitev vrat, Rigips priporoča
uporabo ojačitvenih Rigips UA
profilov.
Vratni ojačitveni Rigips CW profili se
povezujejo s talnim in stropnim UW
profilom npr. s slepimi zakovicami. Pri
priključku na strop, kjer je pričakovan
poves stropa se Rigips CW profili ne
povezujejo z npr. zakovicami z UW
profilom.
Zaključni profili UW, levo in desno
od vratne odprtine, morajo biti
privijačeni z 2 vijakoma z vložkoma
zaradi močnejše učvrstitve.
Nad odprtino vrat se namesti UW
profil kot vodilo za CW profile. Nad
odprtino se v spodnji in zgornji UW
profil vstavita 2 krajša CW profila, ki
služita kot opora stikom plošč. Ker se
plošče ne smejo enostavno stikovati
v vogalu vratne odprtine, se plošče
izreže "na zob" in stikuje na CW
profilih nad odprtino vrat.
Leseni podboji se vgrajujejo v vratno
odprtino na enak način kot kovinski.
Pri vgrajenem lesenem okvirju
(5.40.24) je mogoča tudi pritrditev z
lesnimi vijaki in tesnenje z montažno
peno.
1 Rigips plošče - obloga
3.1 Rigips stenski profil UW
3.2 Rigips stenski profil CW
3.3 Rigips ojačiveni profil UA, 2 mm
3.4 Leseni tramič
5 Jekleni podboj
5.1 Aluminijast podboj
5.2 Gotovi podboj trodelni
5.3 Lesen gotovi podboj

(Izolacija ni vrisana)
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5.40.01 do 5.40.24
Napotki za protipožarno zaščito

Montažne stene Rigips
Detajli
Pri zahtevani požarni varnosti je
potrebno vgrajevati vrata katera
ustrezajo vgradnji v suhomontažno
steno ter požarno varnostjo skladno
s stensko konstrukcijo.

Vgradnja vratnih podbojev
navodila in teste glede najmanjše in
največje dovoljene mase montažne
stene v katerega se vgrajujejo vrata.

Ker morajo požarna vrata pravilno
delovati v vseh svojih elementih
(krilo, podboj, mehanizem zapiranja
itd.) se dobavljajo in vgrajujejo
običajno v kompletu. Pri vgradnji
je potrebno natančno upoštevati
Napotki za zvočno zaščito

Vratne odprtine ali okna neugodno
vplivajo na zvočno zaščito montažne
stene. Zahteve glede zvočne zaščite
opisane v DIN 4109 se nanašajo
prvenstveno na vgrajena vrata (krilo,
okvir in podboj). Učinkovitost zvočne
zaščite je odvisna od izolativnosti
vratnega krila in kakovosti tesnenju
stikov, še posebej pa od tesnosti
reže pod vratnim krilom. Podatke
o učinkovitosti zvočne zaščite daje
proizvajalec vrat in oken.

skupno zvočno zaščito stavbnih
elementov, njihov vpliv je potrebno
preračunati po prilogi 1, DIN 4109.
Pri tem je potrebno ugotoviti sledeče
vrednosti:
- velikost skupne površine stene v odnosu na površino vrat in oken
- razliko med ocenjenim dušenjem
zvoka v steni in ocenjenim dušenjem
zvoka pri vratih in oknih.

Površine z zmanjšano zvočno zaščito
(okna, vrata) bistveno vplivajo na

Sges
S2

Razmerje skupne površine
stene Sges = S1 + S2, vključno s
površino vrat in oken S2 .

med
ocenjeno
Rw,R,1 – Rw,R,2 Razlika
vrednostjo dušenja zvoka v
steni Rw.R.1 in oken ali vrat Rw,R,2.

med
ocenjeno
Rw,R,1 – R’w,R,res Razlika
vrednostjo dušenja same
stene Rw,R,1 in rezultirajočega
dušenja zvoka R’w,R,res stene z
vrati in okni.
Pomen:
Sges = S1 + S2
S1
S2

Rw,R,1
Rw,R,2
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Površina stene z vrati in okni.
Površina stene.
Površina vrat in oken (pri vratih
se meri površina svetle odprtine,
pri oknih pa cela površina okna
vključujoč tudi okvir).
Izvrednotena vrednost dušenja
zvoka same stene.
Izvrednotena vrednost dušenja
zvoka vrat in oken.

T rpfostenberechnung
Vgradnja vratnih podbojev

Montažne stene Rigips
Detajli

5.40.25 do 5.40.29

5.40.25

Pritrditev vratnih podbojev na
CW stenske profile

Izvedba vratne odprtine

A
B

A
UW-Profil

CW-Profil

B
UW-Profil
vstavljen na
CW profil

C

C
UW-Profil

Opis:
komadov vratnih odprtin
velikosti
x
mm v Rigips
montažni steni
po Rigips detajlu
5.40.20 z uporabo CW/UW Rigips
stenskih profilov, debeline pločevine
0,6 mm.

5.40.26

alternativno
Vgradnja lesenih tramičev
x
Rigips detajlu 5.40.24 .

mm po
Opis:
Vgradnja komadov Rigips 3-delnih
podbojev iz jeklene pločevine 1,5 mm
po Rigips detajlu 5.40.22 kot tudi po
navodilih za izvedbo montažnih sten.

5.40.27

Vgradnja jeklenega podboja

Pri
– višini prostora do max. 2,80 m
– širini vratne odprtine do max. 90 cm
– in teži vratnega krila do max. 25 kg
se lahko vratne podboje pritrjuje na
standardne škatlasto vstavljene CW/
UW-profile (deb. pločevine 0,6 mm).
V tem primeru se obodni CW profili
vratne odprtine spajajo s priključnim
UW profili s slepimi zakovicami. Ti
priključni UW profili se pritrjujejo levo
in desno od odprtine z 2 vijakoma in
vložkoma v strop in tla. Nato se UWprofil v celi višini vstavi na CW-Profil
(škatlasto) levo in desno od odprtine.
Notranjost tako škatlasto oblikovane
stojke se zapolni z mineralno volno.
Nad odprtino vrat se namesti UW
profil kot vodilo za CW profile. Nad
odprtino se v spodnji in zgornji UW
profil vstavita 2 krajša CW profila, ki
služita kot opora stikom plošč. Ker
se plošče ne smejo enostavno stikati
v vogalu vratne odprtine, se plošče
izreže “na zob” najmanj 15 cm čez
vogal vratne odprtine (vertikalno ali
horizontalno).
Leseni podboji se vgrajujejo v vratno
odprtino na enak način kot kovinski.
Pri vgrajenem lesenem okvirju
(5.40.24) je mogoča tudi pritrditev z
lesnimi vijaki in tesnenje z gradbeno
(poliuretansko) peno.

Vgradnja gotovega podboja
Mere neobdelane površine
mm x

mm

Svetla širina

mm

Površina
3.1

1

3.2

5

3.1

1

3.2

5.1

(Izolacija ni vrisana)

pocinkana

Barvni ton
Nasadilo

5.40.28

5.40.29

Vgradnja lesenega podboja
(CW-Profil)

Tesnilo

Vgradnja lesenega podboja
(Leseni tramič

_________

Izvedba
za vratna krila s preklopom
Opomba:
Vgradnjo podboja in izolacije v
montažnistenijepotrebnoprilagoditi
zahtevam projekta.

3.1

1

3.4

5.3

3.1

1

3.4

5.3

(Izolacija ni vrisana)
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5.40.50 do 5.40.52
Izvedba podbojev
nadsvetlob

Vgradnja vratnega podboja z
nasvetloboselahkoizvedevoblikiniza
odprtin ali kot ena odprtina. V obeh
primerihnesmeširinaokenbitivečjaod
1250 mm. To pomeni, da se v področju
nadsvetlove ne sme opustiti več kot
en nosilni Rigips CW profil, ker mora
vsak drugi CW profil segati do
primarnega stropa.
Po obodu svetle odprtine nadsvetlobe
se postavljajo Rigips UW profili, kateri
se na bočnih stranicah nataknejo na
vertikalne CW profile. Nad in pod
odprtino se na te profile priključujejo
skrajšani Rigips CW profili in
pritrjujejo plošče.

Montažne stene Rigips
Detajli

5.40.50
Nasvetloba v zgornjem priključku stene

5.40.51
Nadsvetloba znotraj površine montažne stene

5.40.52
Samostojno okno
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Izvedba nadsvetlob

Izvedba nadsvetlob

Montažne stene Rigips
Detajli

5.40.50 do 5.40.52

Montaža podboja
Vgradnja nadsvetlobnega okna sledi
po oblaganju in fugiranju Rigips
montažne stene.
Nasvetlobno okno namestimo v
odprtino, ga z druge strani stene
utrdimo z tesnilom ter zapremo z
pokrivnim profilom (blendo).

Napotki za izvedbo
nasvetlob

Vgradnja nasvetlob znatno vpliva na
zvočno zaščito cele montažne stene.

Napotki za
zvočno zaščito

Pri višjih zahtevah zvočne zaščite :
– Dvojna zasteklitev s stekli različne
debeline (npr. 4 in 6 mm), z
največjim možnim razmakom
med njima.

V osnovi, je treba za nadsvetlobe z
zahtevami požarne zaščite pridobiti
ustrezna dokazila za vgradnjo v
suhomontažne stene. Namestitev je
treba izvesti izključno v skladu z njimi
in tudi navodili proizvajalca tovrstnih
nadsvetlob.

– Pri razmaku stekel večjim kot 5
cm se priporoča izolacija votlega
dela z vzgradnjo mineralne
volne kaširane na perforiranem
pločevinastem traku. Ta izolativni
element se vgrajuje (lepi) med
stekli na vidno površino okvirja po
celem notranjem obodu.
Napotki za
požarno zaščito
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Beležke
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5.45.00

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

5.45.00

Elektro
instalacije

Razvod
instalacij

Električne instalacije se postavljajo
v votli del Rigips montažne
stene po enostranem oblaganju
podkonstrukcije. Pri tem je potrebno
upoštevati veljavne predpise, ki
natančno opisujejo razvod instalacij
(odmiki od tal, stropa in bočnih
zidov, itd.). Na spodnjem in zgornjem
koncu CW profilov podkonstrukcije
so že tovarniško izdelane odprtine
v obliki črke H, katere se odpirajo z
enostavnim upogibanjem.
Kadar je potrebno dodatno izdelati
odprtine v CW profilu za razvod
instalacij je potrebno paziti, da ne
pustimo ostrih robov zaradi možnih
poškodb razvodnih kablov.

Vgradnja
instalacijskih
doz v steno

Poleg običajnih doz za vtičnice in
stikala so dobavljive odcepne doze,
dvojne doze, nadomentne doze in
razdelilne omarice.

Njihove
dimenzije,
vgradnja,
pritrditev je odvisna od proizvajalca
katerih navodil se je potrebno držati.

Pri postavljanju instalacij v votle
montažne stene se vgrajujejo
posebno oblikovane doze.
Zelo dobro naleganje doz na oblogo
se doseže z razširjenim robom doze in
kovinskimi stezniki, kateri se privijejo
z vijakom.
Najprej pritrdimo dozo v Rigips
montažno
steno,
šele
nato
namestimo vtičnico ali stikalo.
Morebitna zamenjava ali popravilo
električne instalacije je zelo
enostavna, ker doza ostane čvrsto
pritrjena v steni.
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5.45.00
Napotki k
požarni zaščiti

Montažne stene Rigips
Detajli
Skladno z tesnimi poročili se v
stene, katere pregrajujejo prostor,
ne sme
vgrajevati instalacijske
doze stikal, vtičnic ali razdelilnih
škatel z obeh strani stene tako, da
stojita ena na sproti drugi, temveč
jih je potrebno požarno zaščititi z
npr. Rigips škatlastim elementom,
da preprečimo širjenje ognja skozi

Elektro instalacije
odprtine doz.
Če ne uporabljamo izolacije v steni je
potrebno dozo obdati z npr. z škatlasto
zaščito ali obdati z slojem mavca (glej
tudi detajle od 5.45.01 do 5.45.04)
oziroma Rigips obloge elektro doz.
Dokazilo: Preizkus

Če potekajo instalacijski preboji
skozi steno npr. gorljive, negorljive
cevi ali snopi elektro kablov je le-te
potrebno zaščititi s požarno klasificiranimi požarnimi sistemskimi
rešitvami.

Napotki pri
bolnišnicahhigijena
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V bolnišnicah je zaradi specifičnih
higijenskih
pogojev
nujno
nepropustno ločevanje in grupiranje
posameznih prostorov. S tem so
zahteve glede odprtin v montažnih
stenah bistveno strožje. Bistvena
je tudi zaščita pred možnimi vplivi
okolice. Zato se preboji instalacij in
cevi zaščitijo z dodatnim priborom in

kitom za tesnenje.
Pri
instalacijskih
dozah
se
najpogosteje dodaja vstavek iz
meske plastike s široko manšeto
na zunanjem robu. Preluknja se
dno vstavka, kabli povlečejo skozi
odprtino in zakitajo namestu preboja.
Nato se vstavek vtisne v instalacijsko
dozo in privijači.

Postavljanje doze v montažno steno

Namestitev tesnilnega vstavka

Montažne stene Rigips
Detajli

Elektro instalacije

5.45.01
Električna doza v montažni steni z mineralno volno  30 kg/m3, točka tališča
 1.000°C

5.45.01 do 5.45.02
Vgradnja
elektro doz

V montažne stene Rigips z zahtevami
požarne zaščite se lahko vgrajujejo
električne doze (za vtičnice, stikala,
električni razvod) v skladu z detajli
5.45.01 do 5.45.04 na poljubnih
mestih, vendar ne direktno ena
nasproti
drugi. Če so električne doze
razporejene na obeh straneh stene,
morajo biti ločene najmanj z enim
stebrnim profilom.

5.45.02
Električna doza v montažni steni obdana z mavcem

Pri uporabi izolacije iz mineralne
volne evropskega razreda vnetljivosti
A1, prostorninske mase 30kg/
m3 in s točko tališča  1.000°C se
lahko izolacija stisne na  30mm
(5.45.01). Izolacija mora pokrivati
električne doze namanj 500 mm
navzgor in navzdol. Izolacija mora biti
trajno zaščitena pred zdrsom, npr. z
dodatnimi izmenoma vgrajenimi
profili CW/UW.
Pri uporabi drugih vrst izolacije v
medprostoru, ali če tam izolacije
ni, je treba električne doze na
splošno vgraditi v ležišče iz mavčnih
materialov ali na suhomontažen
način (5.45.02 do 5.45.04).
V detajlu 5.45.02 je predstavljena
vgraditev v mavčno ležišče debeline
 20 mm.
Dokazilo: Preizkus

1 Obloga

– Eno ali dvoslojna na enojni stenski podkonstrukciji

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija

4.1

Mineralna volna, razreda A
spec. teže  30 kg/m3, točka tališča  1000°C

5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

vgrajen z fugirno maso

6 Električna doza za stenski medprostor
7 Vgradnja

v mavčno ležišče , d  20mm
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5.45.03 do 5.45.04
Če nameščate električne doze
suhomontažno, je treba na mestu
vgradnje na notranji strani stene
vstaviti dovolj pasov iz mavčno
kartonskih plošč s kakovostjo
obložnih plošč in z dimenzijami 6
165 mm x 165 mm x 12,5 mm odvisno
od globine električnih doz, in jih na
vogalih privijačiti z z adnje strani, kot
je prikazano na različicah detajlov
5.45.03 ali 5.45.04. Oblogo stene je
treba na teh mestih ustrezno izrezati.

Montažne stene Rigips
Detajli

Elektro instalacije

5.45.03
Električna doza v montažni steni obdana s pasovi mavčnih plošč - ohišje
(varianta 1)

Dokazilo: Preizkus

5.45.04
Električna doza v montažni steni obdana s pasovi mavčnih plošč - ohišje
(varianta 2)

1 Obloga

– Eno ali dvoslojna na enojni stenski podkonstrukciji

2 Tesnilni trak
3 Podkonstrukcija
5 Ojačitveni bandažni trak
(po potrebi)

3.1
3.2

Rigips stenski profil UW
Rigips stenski profil CW
vgrajen z fugirno maso

6 Električna doza za stenski medprostor
8 Ohišje
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pasovi iz Rigips mavčnokartonskih plošč RF
 165 x 165 x 12, 5 mm

Montažne stene Rigips
Detajli

Elektro instalacije

5.45.05
Rigips zaščita električnih doz
za vtičnice in stikala za požarno
odpornost EI 90.

5.45.05
Zaščita elektro doz vtičnic EI 90 od 40 mm debeline stene

Stran prostora
Stran prostora

Stran jaška

Enojna doza

Preostalo vrzel
zapolniti s
fugirno maso
Dvojna doza
Ekspandirna masa

Ekspandirna masa
E-Kabel

Stran prostora

Obloga

Obloga
Preostalo vrzel
zapolniti s
fugirno maso

Stran jaška

E-Kabel

Stran jaška
Obloga

Dvojna doza

Preostalo vrzel
zapolniti s
fugirno maso
Ekspandirna masa
E-Kabel

Zaščitno ohišje je sestavljeno iz
Rigidur mavčno vlaknenih plošč
debeline 12,5 mm oziroma 15 mm.
Sestava ohišja je prilagojena tipu in
debelini stene. Preboji kablov skozi
ohišje je zatesnjeno z ekspandirnim
požarno zaščitnim materialom.
Ohišje vsebuje okvir po obodu, za
enostavno in varno montažo.
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5.46.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

5.46.01
Revizijska vratica FireRev eco EI 90 v steni EI 90

Revizijska
vratica
Prednosti
FireRev eco

Stena iz mavčnokartonskih plošč

Mavčnokartonske plošče
Požarno zaščitna fugirna masa
Hitrovgradni vijaki

Revizijska vratica FireRev eco EI 90 v steni jaška EI 90

• Obojestrano testirana požarna
zaščita
• Enak material
okvirja in pokrivnih vratic
(brez vidnega kovinskega okvirja)
• Dimotesnot, zrakotesnost,
protiprašna tesnost zaradi
stopničaste izvedbe robu
• Z vgradnjo revizijskih vratic
se zvočna izolacija ne zmanjšuje
zaradi kompaktne izvedbe
• Majhna globina vratic
• Enostavna montaža
• Posebne dimenzije so dobavljive
po naročilu
• Uporablja se za stene debeline od
40mm in stene jaškov debeline od
ab 40mm
• Primerno za sanitarne prostore
ker je element sestavljen iz ipregniranih mavčnih plošč.
• Potrebno samo barvanje površine

45mm Stena jaška

Požarno zaščitna fugirna masa

Standardne velikosti

Hitrovgradni vijaki
Požarno zaščitni zapirni pokrov

• 200 x 200mm do 400 x 400mm

Profil
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Montažne stene Rigips
Detajli

5.46.01

Revizijska vratica

Opis revizijskih vratic
FireRev eco
Zapirni pokrov
Montažni okvir

FIREREVecorevizijskapožarnoodporna
vratica so sestavljena iz stopničaste
oblike robu okvirja in pokrova. Oba
dela sta iz mavčno vlaknenih plošč.
Da bi preprečili nastanek možnih
razpok med materiali (kovinamavec) smo prisotnost kovine v
izdelku povsem odpravili. Tako je
zagotovljena homogena površina
stenske konstrukcije in izključena
možna korozija. Princip serije FIREREV
eco je enostavno. Ko je pokrov privit, je
protipožarna zaščita
zagotovljena. To lahko preverimo na
prvi pogled , saj je požarno odporni
pokrov hkrati tudi vidna oblogo. Z
minimalno dimenzijo obodnega
stika pokrova in okvirja bo odprtina
komaj vidna. Montaža na gradbišču
je preprosta in ni potrebna uporaba
nobenih posebnih orodij. Proizvodi
FIREREV eco zagotavljajo optimalne
zvočne vrednosti, in ne vplivajo na
izvirno zvočno vrednost montažne

Montažni okvir

Zapirni pokrov

Montažni okvir

Zapirni pokrov

stene. Vratica so testirana na požarno
odpornost z obeh strani, dimotesnost,
zrakotesnost in zaščito pred prahom. Prav
tako se lahko varno uporabljajo v sanitarijah
in nudijo najvišjo stopnjo varnosti.

FireRev eco W/S-F90-EI90 od 40 mm debeline stene
Naziv. velikost Skupna globina Zunanja mera
[mm x mm]
[G][mm]
[A x B][mm]

Tip
REV/ECO-W/S-F90/2020
REV/ECO-W/S-F90/3030
REV/ECO-W/S-F90/4040

200 x 200
300 x 300
400 x 400

45
45
45

280 x 280
380 x 380
480 x 480

Odprtina
[C x D][mm]
200 x 200
300 x 300
400 x 400

[c x d][mm]
26 x 40

FireRev eco W/S-F30 od 15 mm debeline stene
Naziv. velikost
[mm x mm]

Tip
REV/ECO-W/S-F30/2020
REV/ECO-W/S-F30/3030
REV/ECO-W/S-F30/4040

Skupna globina Zunanja mera
[G][mm]
[A x B][mm]

200 x 200
300 x 300
400 x 400

25
25
25

280 x 280
380 x 380
480 x 480

Odprtina
[C x D][mm]

[c x d][mm]

200 x 200
300 x 300
400 x 400

26 x 40

Odprtina
[a x b][mm]

Vgradne mere
[c x d][mm]

260 x 260
290 x 290
390 x 390
490 x 490
590 x 590

26 x 40
360 x 360
460 x 460
560 x 560
660 x 660

FireRev eco W/S-F0 od 12,5mm debeline stene
Tip

[mm x mm]

REV/ECO-W/S-F0/2020200 x 200
REV/ECO-W/S-F0/3030
REV/ECO-W/S-F0/4040
REV/ECO-W/S-F0/5050
REV/ECO-W/S-F0/6060
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Naziv. velikost Skupna globina Zunanja mera
[G][mm]
[A x B][mm]
[C x D][mm]
25
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600

308 x 308
25
25
25
25

190 x 190
408 x 408
508 x 508
608 x 608
708 x 708

Revizijska vratica

Montažne stene Rigips
Detajli

5.46.02
Revizijska vratica FireRev basic EI 30 v steni jaška EI 30

5.46.02
Prednosti
FireRev basic

15 mm Stena jaška

Hitrovgradni vijaki

Mavčnokartonski pokrov

• Obojestrano testirana požarna
zaščita
• Dimotesnot, zrakotesnost,
protiprašna tesnost zaradi
stopničaste izvedbe robu
• Z vgradnjo revizijskih vratic
se zvočna izolacija ne zmanjšuje
zaradi kompaktne izvedbe
• Majhna globina vratic
• Enostavna montaža brez
specialnih orodij
• Posebne dimenzije
EI 90 do 1200 x 800 mm testirano
EI 30 do 800 x 800 mm testirano
(Nemčija 600 x 600 mm)
• Uporablja se za stene debeline od
40mm in stene jaškov debeline od
ab 40mm
• Primerno za sanitarne prostore
ker je element sestavljen iz
impregniranih mavčnih plošč.

Revizijska vratica FireRev basic EI 90 v steni jaška EI 90

Standardne velikosti
45 mm Stena jaška

Hitrovgradni vijaki
NIRO optična obloga (pločevina)

• 200 x 200mm do 600 x 600mm

Posebne velikosti
• EI 90 do 1200 x 800 mm testirano
• EI 30 do 800 x 800 mm testirano
(Nemčija 600 x 600 mm)
• in vse vmesne dimenzije
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Montažne stene Rigips
Detajli

5.46.02

Revizijska vratica

Opis revizijskih vratic
FireRev basic

FIREREV basic revizijska vratica so
sestavljena iz okvirja s stopničasto
poglobitvijo in pokrovom prav tako
stopničato oblikovanega stopničasto
požarno odpornega pokrova.Vidna
ploščajeopremljenaz12,5mmdebelo
impregnirano
mavčnokartonsko
ploščo, katera se odpira in zapira na
rahli pritisk z roko. Okvir je prašno
belo barvan za zaščito pred korozijo.
Montaža na gradbišču je preprosta
in ni potrebna uporaba nobenih
posebnih orodij. Proizvodi FIREREV
basic zagotavljajo optimalne zvočne
vrednosti, in ne vplivajo na izvirno
zvočno vrednost montažne stene.
Vratica so testirana na požarno
odpornost z obeh strani, dimotesnost,
zrakotesnost in zaščito pred prahom.
Prav tako se lahko varno uporabljajo v
sanitarijah in nudijo najvišjo stopnjo
varnosti.

FireRev basic GP-F90-EI90 od 40 mm debeline stene
Naziv. velikost Zunanja mera
[mm x mm]
[A x B][mm]

Tip
REV/GP-F90/2020
REV/GP-F90/2525
REV/GP-F90/3030
REV/GP-F90/4040
REV/GP-F90/5050
REV/GP-F90/6060
REV/GP-F90/7070
REV/GP-F90/8080

200 x 200
250 x 250
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700
800 x 800

294 x 294
344 x 344
394 x 394
494 x 494
594 x 594
694 x 694
794 x 794
894 x 894

Svetla mera
[C x D][mm]

Velikost vratic
[E x F][mm]

Globina
[G][mm]

162 x 162
212 x 212
262 x 262
362 x 362
462 x 462
562 x 562
662 x 662
762 x 762

220 x 220
270 x 270
298 x 298
398 x 398
498 x 498
598 x 598
698 x 698
798 x 798

90
90
90
90
90
90
90
90

Svetla mera
[E x F][mm]

Velikost vratic
[G][mm]

Globina

162 x 162
262 x 262
362 x 362
462 x 462
562 x 562
662 x 662
762 x 762

220 x 220
298 x 298
398 x 398
498 x 498
598 x 598
698 x 698
798 x 798

75
75
75
75
75
75
75

FireRev basic GP-F30 od 15 mm debeline stene
Tip

[mm x mm]

REV/GP-F30/2020
REV/GP-F30/3030
REV/GP-F30/4040
REV/GP-F30/5050
REV/GP-F30/6060
REV/GP-F30/7070
REV/GP-F30/8080
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Naziv. velikost Zunanja mera
[A x B][mm] [C x D][mm]
200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700
800 x 800

294 x 294
394 x 394
494 x 494
594 x 594
694 x 694
794 x 794
894 x 894

5.50.02

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Gradnja
prostorov
izpostavljenih
vlagi

5.50.02
Rigips predstenska obloga za vodenje instalacij

1 Obloga
3 Podkonstrukcija

Rigips impregnirana gradbena plošča RBI ali
Rigips ognjeodporna impregnirana plošča RFI
3.1 Priključek
3.2 Stojka
3.3 Kotnik

Rigips stenski profil UW kot
talni in stropni priključek
Rigips stenski profil CW
Iz pocinkane pločevine pritrjen z 2 vijakoma
za pločevino

4 Izolacija
5 Fugiranje

Izvedba

Po Rigips navodilih za fugiranje z npr. Rigips
VARIO fugirno maso

Kot bistveni fizikalni in higijenski
predpogoj pri gradnji v prostorih s
povečano vlažnostjo je zagotavljanje
prezračevanja. Ob tem zagotovilu
se lahko vlaga katero vsrkajo Rigips
plošče v kratkem času (dnevni
intervali) odvede.
V prostorih, ki so trajno izpostavljeni
visoki
relativni
vlagi
(npr.
pralnice), ni priporočljiva vgradnje
mavčnokartonskih plošč.
Pri Rigips montažni steni obloženi
s keramičnimi ploščicami običajno
uporabljamo dvojno oblogo z Rigips
impregniranimi ploščami 2 x 12,5
mm (RBI/RFI).
Kartonska površina kot tudi mavčno
jedro impregniranih Rigips plošč
sta posebno obdelani tako, da
imajo bistveno manjšo vpojnost kot
običajne plošče, kar jih naredi manj
občutljive na vlago.
Predstenska instalacija z Rigips
predstensko oblogo
Da bi se izognili “štemanju”
instalacijskih kanalov v masivnih
zidovih, predvsem v zgradbah kjer
to po normah ni dopustno, se lahko
instalacijo postavi pred zidom, v
posebno montažno konstrukcijo.
Opis glej na naslednji strani.
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Instalacijske cevi se postavljajo na
posebno nosilno konstrukcijo ali
se vgrajujejo v sklopu gotovega
instalacijskega sestava.
Predstenske instalacije se zapirajo
s npr. samostoječo Rigips oblogo
(3.22.00). Če podkonstrukcija iz Rigips
stenskih profilov CW nosi dodatno
konzolno obtežbo (> 0,4 kN/m) se
nosilni Rigips profili postavljajo v
razmaku ≤ 1000 mm in dodatno
pritrdijo z npr. pocinkanimi kotniki na
masivno steno (glej detajl 5.50.02).
Stena
na
dvojni
kovinski
podkonstrukciji
Pri vgradnji prečnih ali rahlo
nagnjenih instalacijskih cevi se
najpogosteje izvajajo Rigips stene
z dvojno podkonstrukcijo katero je
mogoče prilagoditi debelini cevi. Če
je potrebno umivalnike postaviti
zrcalno z obeh strani stene, jih
lahko pritrdite na certikalne nosilce
podkonstrukcije, vendar se pri tem
hrup prenaša naposredno skozi
konstrukcijo montažne stene. Kot
instalacijskastenajeugodnejšaRigips
konstrukcija 3.41.04 z vgrajenimi
Rigips stenskimi profili CW 50-06.
Dimenzije teh profilov omogočajo
največji razmak med dvema
podkonstrukcijama montažne stene,
stabilnost pa dosežemo z manjšimi
kosi Rigips plošč višine cca 30 cm
(po dve na vsakem paru profilov)
s katerimi se vertikalni nosilci
povezujejo na tretinskimi razmaki
znotraj skupne višine stene.
V notranji prostor stene je potrebno
namestiti izolacijo preko cele
površine.
Za stenski WC, bide ali težki umivalnik mora biti montaža izvedena varno
in pravilno, ojačitve za sanitarne elemente pa poravnani z UW-profilom.
Rigips načeloma priporoča vgradnjo
UA profilov ob ojačitvah za sanitarne
elemente.
Potrebno se je držati navodil za vgradnjo proizvajalca ojačitev sanitarnih
elementov.

Montažne stene Rigips
Detajli

Gradnja prostorov
izpostavljenih vlagi

5.50.10
Rigips instalacijska stena, sistem 3.41.04

Globina votlega
prostora po potrebi

5.50.10

1 Obloga

Rigips impregnirane gradbene plošče RBI ali
Rigips ognjeodporne impregnirane plošče RFI
1.2 Povezava
1.2 stojk CW

3 Podkonstrukcija

3.1 Zaključek
3.2 Stojka

Rigips-pasovi plošč RBI / RFI
Rigips stenski profil UW kot
talni in stropni priključek
Rigips stenski profil CW

4 Izolacija
5 Fugiranje

Izvedba

Po Rigips navodilih za fugiranje z npr. Rigips
VARIO fugirno maso

UW-Profil

H

/3

1x1,25cm

H

/3

H

/3

UW-Profil

CW-Profil

1
2
3
4
5
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Rigips plošče
(na strani vlažnega prostora RBI oz. RFI)
Kovinska podkonstrukcija
Izolacija
Nosilni element za stensko obešeni-WC in
vgradnjo straniščnega rezervoarja
Nosilni element za umivalnik

CW-Profil
CW-Profil
2x1,25 cm

H

Gradnja prostorov
izpostavljenih vlagi
Rigips montažna plošča
Za pritrditev lahkih umivalnikov.
Material:
Pocinkana pločevina zložena v obliki
pravokotnega profila in zavarjena.
Votli del zapolnjen s kosom Rigips
plošče.
Pritrditev:
Na zgornjem in spodnjem delu se
bočno pritrjuje z vijaki na Rigips CW
profile.

Montažne stene Rigips
Detajli

5.50.10
Instalacijske
nosilne konstrukcije
za sanitarne elemente
Instalacije
Zaradi učinkovitega dušenja šuma
vode katera teče po ceveh, se cevi
vodovodne instalacije oddvaja od
podkonstrukcije z vstavljanjem
gume ali tesnila v točke pritrditve. Da
bi se preprečilo tvorenje kondenza,
je potrebno cevi skozi katere teče
hladna voda, oviti s slojem toplotno
izolacijskega materiala.
Konzolne obremenitve
Na Rigips montažne stene z eno
oblogo  18mm se lahko z uporabo
ustreznega pritrdila (JRigips sistem
2.90.01 do 2.90.03) na bilo katerem
mestu pritrdijo konzolna bremena
do 0,7 kN/m. Pri steni z dvojno
podkonstrukcijo je potrebno obe
vrsti vertikalnih profilov povezati
med seboj s kosi Rigips plošč, da bi se
konzolna obremenitev razporedila
po celotni podkonstrukciji. Težka
konzolna bremena do max. 1,5 kN/m
se morajo pritrjevati na traverze ali
nosilna stojala.

75

Montažne stene Rigips
Detajli

5.50.10

Gradnja prostorov
izpostavljenih vlagi

Vodič za izbiro
Katere sanitarne podkonstrukcije uporabiti v kateri steni?

Instalacije
Nosilne konstrukcije za
sanitarne elemente

Predstenska
obloga

Stena z Stena z
Instalaenojnimi dvojnimi cijska
profili
profili
stena

Stena med
stanovanji

WC element

2

2

2

3

4

Bide element

2

2

2

3

4

Pisoar element

2

2

2

3

4

Umivalniški element 1

1

1

1

4

Grelnik vode
Priključek armatur
Priključek za
pralni strol

2
1
1

2
1
1

2
1
1

4
1
1

2
1
1

1: Pritrditev nosilca na C- profil
2: Pritrditve nosilca na UA-profil
3: Pritrditev nosilca na C-profil, nasproti stoječe C-profile povezati s kosi
impregniranih mavčnih plošč Rigips RBI ali RFI na tretjinah višine stene.
4: Zaradi zvočne zaščite ni posebej priporočljiva

Instalacije
Zaradi učinkovitega dušenja šuma
vode katera teče po ceveh, se cevi
vodovodne instalacije oddvaja od
podkonstrukcije z vstavljanjem
gume, tesnila itd. v točke pritrditve.
Konzolna bremena
Na Rigips montažne stene z dvojno
oblogo (2 x 12,5 mm) se lahko z
uporabo ustreznega pribora za
pritrditev (JSistem 2.90.00) na bilo
katerem mestu pritrdijo konzolna
bremena do 0,7 kN/m. Pri steni z
dvojno podkonstrukcijo je potrebno
obe vrsti vertikalni profilov povezati
med seboj s kosi Rigips plošč, da bi se
konzolna obremenitev razporedila
po celotni podkonstrukciji. Težka
konzolna bremena do max. 1,5 kN/m
se pritrjujejo na traverze ali nosilna
stojala.
Nosilna stojala za sanitarne elemente
Sanitarni elementi se pritrjujejo
na traverze ali nosilna stojala,
katera so zaščitena pred korozijo
in se postavljajo v votli del stenske
konstrukcije,
kjer
prevzamejo
obremenitev skupaj z vertikalnimi
CW profili.
Zaradi pritritve nosilnih stojal se CW
profili v parih obrnejo s hrbti eden
nasproti drugemu.
Poleg Rigips navodil na tej strani
se je potrebno držati tudi navodil
proizvajalcev tipskih ojačitvev za
sanitarne elemente, npr. Geberit.
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Gradnja prostorov
izpostavljenih vlagi

5.50.30
Stenski priljuček kadi

Montažne stene Rigips
Detajli

5.50.40
Izvedba kota na stiku stena/tla

5.50.30 do 5.50.40
Oblaganje površin na oblogah
direktno izpostavljenih vodi
(Tuši, kopalne kadi)
Pri leplenju keramičnih ploščic je
potrebno vtisnitev fugirna mase
omejiti na čim ožji pas ob fugah katere
se lahko zapolnijo tudi z lepilom
za ploščice. Ploščice se polagajo v
tankoslojnem vodonepropustnem
lepilu, pri čemer je pred nanosom
potrebno
upoštevati
navodila
proizvajalca lepila glede izbire
podlage ali temeljnega premaza.
Tesnenje z vodonepropustnim lepilom
Vodonepropustno lepilo za ploščice
se najprej nanese po celi površini, da
nastane nepropusten sloj. Po osušitvi
te nepropustne podloge se nanese z
nazobčano lopatico še en sloj enakega
lepila v katerem se lepijo ploščice.

Navodilo za montažo:
Pri steni izpostavljeni močenju z
vodo, bližina tuša in kopalne kadi je
potrebno paziti:
– Med robom kadi in spodnjega
roba keramičnih ploščic v mokrem
prostoru je potrebno pustiti fugo
najmanj 5 mm, da se lahko vtisne
plastoelastičen fungicidni kit.
Kit se nanaša v dveh korakih:
1. Po oblaganju z Rigips ploščami.
2. Po vgradnji keramičnih ploščic.
– Zaradi zvočne izolacije se na črti
dotika robu kadi in montažne
stene nalepi samolepilno tesnilo.
– Med neobdelanimi tlemi in
spodnjim robom Rigips plošč, s
katerimi je obložena montažna
stena, je potrebno pustiti fugo
10 mm. Ta vzdignjeni rob Rigips
1
2
3
4
5

plošč preprečuje močenje plošč
z morebitno površinsko vodo na
tleh v času gradnje.
– Pri prehodu s stenske na talno
površino kot tudi pri kotnem
stenskem stiku je potrebno
položiti tesnilni trak. Za ta
namen ponujajo proizvajalci lepil
specialne tesnilne trakove, kateri
se vgrajujejo zelo pazljivo, da obe
strani nalegata z enako širino.
– Tesnenje priključka kopalne kadi,
kote stikovanih sten in tal se izvede
s plastoelastičnim fungicidnim
kitom vodotesno.

Tesnila na bazi bitumna
NORM B 2207 dovoljuje tudi tesnenje
z materiali na osnovi bitumna.
Pri tem se vodonepropustni premaz
mora vskladiti z zaključno obdelavo
površine (npr. s keramičnimi
ploščicami), da bi se zagotovila
napropustnost kot tudi trajnost
zaključnega sloja ali ploščic.
Finalne stenske obloge večjega
formata, se postavlja po navodilih
proizvajalca obloge.

Rigips plošče RBI / RFI
Lepilo za ploščice (vodonepropustno), Isolierung
Plastoelastična tesnilna masa
Samolepilni tesnilni trak
Tesnilni trak za tesnenje kotov
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5.50.50 do 5.50.52
Instalacijski preboji
Za preboje instalacij npr. vodovodnih
cevi, je potrebno izrezati odprtino cca
10 mm večjega premera od premera
cevi. Vse luknje, odprtine, priključke
in kote zatesnimo s trajnoelastičnim
fungicidnim kitom v dveh korakih:
1. Po oblaganju z Rigips ploščami.
2. Po vgradnji ploščic.
Ko se odprtine opremljajo s posebnimi
elementi za pritrditev cevi kateri
zagotavljajo
vodonepropustnost
odprtine (npr. Viega elementi z
gumijastimi tesniliza tesnenje in
dušenje zvoka), dodatno tesnilo
najpogosteje ni potrebno.
Posebno
zanesljivo
pritrditev
instalacij in kopalniških armatur se
doseže z uporabo tipskih traverz. Pri
tem se cevi vstavljajo v že pripravljene
objemke katere že vsebujejo tesnilne
gumijasta tesnila. Potrebno se je
držati navoil za vgradnjo proizvajalca
tipskih traverz za pritrjevanje
kopalniških armatur.

Podometne armature
Mnogi proizvajalci ponujajo velik
izbor podometnih armatur, katere se
enostavno vgrajujejo v instalacijske
Rigips stene.
Detajl 5.50.51 in 5.50.52 prikazujeta
vgradnjo podometne armature
neposredno v odprtino ali s pomočjo
vgradne škatle.

1
2
3
4
5
6
7
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Rigips impregnirane plošče RBI/RFI
Lepilo za ploščice (vodonepropustno)
Trajnoelastična tesnilna masa
ali tesnilna penasta guma
Keramične ploščice
Pokrivna plošča
Mešalna baterija
Škatla iz umetne mase

Montažne stene Rigips
Detajli

Gradnja prostorov
izpostavljenih vlagi

5.50.50
Pritrditev armatur

1
2
3

5.50.51
Vgradnja podometne armature
(brez škatle)

Rigips impregnirane plošče RBI/RFI
Lepilo za ploščice (vodonepropustno)
Trajnoelastična tesnilna masa

5.50.52
Vgradnje podometne armature
(s škatlo)

Montažne stene Rigips
Detajli

Gradnja prostorov
izpostavljenih vlagi

5.50.60

5.50.60

Površinska obdelava

Površinska obdelava pri izgradnji
kopalnic
Na obdelane stike Rigips plošč je
potrebno nanesti impregnacijo.
Za ta namen se uporabi osnovna
impregnacija Rigips Ri-Kombi
Grund (razredčena z vodo) ali
Ri-special grund (vsebuje topila), ki
se uporablja na mestih direktnega
pršenja z vodo in pod keramičnimi
ploščicami.
Ta prednamaz oziroma impregnacija
mora biti suha pred nadaljnimi
premazi.
Pri
izbiri
prednamazov
oz.
impregnacijskih sredstev, lepil,
fugirnih mas je potrebno upoštevati
skupine odpornosti na vlago po
ÖNORM B 2207, kakor tudi navodila
proizvajalcev zaključnih nanosov.
Napotki za keramične ploščice in
površine direktnega pršenja vode
Na Rigips plošče lahko pritrdimo
vse keramične ploščice in ploščice iz
kamna. Podlago je potrebno glede
na intenzivnost vlage pripraviti

Barvanje:
Za barvanje površin so primerne vse
komercialne barve, npr. disperzijske
barve.
Izjema so samo apnene, silikatne in
barve na osnovi vodnega stekla.

za lepljenje ploščic. Skupine
odornosti na vlago po ÖNORM B
3415 – mavčnokartonske plošče in
sistemi – navodila za načrtovanje in
obdelavo:

Odpornost na vlago
Skupine odpornosti
na vlago

W1

Vrsta obremenitve
Zračna vlaga

W2
Trajanje in stopnja izpostavljenosti (intenzivnost)

povišana,
brez kondenza

Voda za čiščenje

periodično mokro
brisanje

Prskajoča voda

–

Praktični primeri

Tipi plošč
Zaščitni ukrepi za
površino obloge
1)

W3

Stanovanjski prostor:
WC, hodnik,
stopnišče
GKB
GKF
ni potreben
zaščitni ukrep1)

kratkotrajno visoka,
kratkotrajno visoka,
možen kondenz
ustvarjanje kondenza
mokro brisanje,
periodično
periodično
mokro čiščenje
mokro čiščenje
kratkotrajno,
kratkotrajno,
malo do srednje
močno
Stanovanjski prostor:
Stanovanjski prostor:
Kuhinja
Območja prskajoče vode
Področje uporabe:
ob tuš kabinah in
WC-sanitarije
kopalnicah
Izbira materiala
GKB – I
GKB – I
GKF – I
GKF – I
ni potreben
Tesnenje,
zaščitni ukrep1)
Alternativno tesnenje

Predobdelava z impregnacijskim sredstvom zaradi enakomerne vpojnosti površine za nadaljne nanose in upoštevajoč navodila proizvajalca zaključnih premazov.

Področja izpostavljenosti vlage:
V prostorih W1 in W2 je zadosten
osnovni impregnacijski premaz,
v W3 je potrebno izdelati
vodonepropustno
tesnjenje
po celotni površini. V področju
direktnega pršenja z vodo je
potrebno paziti na natančno
tesnjenje notranjih kotov, kakor
tudi prebojev cevi. Zaradi tega
je potrebno uporabiti tesnilne

manšete pri prebojih. Za lepljenje
keramičnih ploščic lahko uporabimo
vodonepropustna lepila na cementni
osnovi do področja W3 ali pa
običajna lepila na disperzijski osnovi
do področja W2. Lepilo je potrebno
nanašati tankoslojno.
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Montažne stene Rigips
Detajli

Gradnja prostorov
izpostavljenih vlagi

Navodila za zvočno zaščito

Prenosi zvoka iz hišnih vodovodnih
in kanalizacijskih instalacij spadajo
med pomembne izvore motečega
zvoka.

Po NORM B 8115-2. moramo
poskrbeti pri uporabi gospodinjsko
tehničnih naprav, da se moteči zvok
ne prenese v prostore kjer bi lahko
presegel dopustni nivo dušenja
zvoka (glej norme).

Ukrepi pri načrtovanju
in gradnji

Za
zmanjšanje
in
omejitev
obremenitve s hrupomje potrebno
predhodno načrtovati in nato tudi
izvesti nujne zaščitne mere:

potrebno zvočno izolirati po celi
površini, posebno v vseh točkah
pritrditve na gradbene elemente.

5.50.02 do 5.50.60

1. Prostori zaščiteni pred hrupom ne
smejo biti ob sanitarnih prostorih niti
pod njimi.
2. Vgrajene cevi in armature je
Primerni gradbeni elementi po DIN
4109 brez nadaljnega dokazovanja

4. Vgrajene instalacije morajo
izpolnjevati zahteve NORM B 81154.

Masivna stena enostrano.
,
Površinska masa1)stene m  220 kg/
2
m.

Masivna stena s predstensko oblogo
na oslabljenem območju.
Površinska masa masivne stene brez
predstenske obloge > 100 kg/m2.

Dvostrana obloga montažne stene
(instalacijska stena)

s preizkusom, npr. Rigips instalacijska
stena sistem 3.41.04.
Teža stene: cca 55 kg/m2.

1)

Pri instalacijah v stenskih utorih
neoslabljenih preostalih prerezih.
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3. Vgrajene armature morajo
zadovoljiti zahteve NORM B 8115-4.

5.55.01

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene
Rigips®

Detajli

Gradbena
zaščita pred
rentgenskim
sevanjem

5.55.01
Rigips zaščitna montažna stena s svinčeno pločevino debeline 0,5 do 3 mm

Bolnišnični prostori v katerih se
nahajajo rentgenski aparati morajo
biti zaščiteni tako, da navzven ne
izžarevajo rentgenskega sevanja.
Rigips montažne stene omogočajo
enostavno in varno izvedbo zaščite
pred rentgenskim sevanjem. V
ta namen se vgrajujejo posebne
ognjevarne plošče Rigips debeline
12,5 mm, širine 125 ali 62,5 cm
na katerih je tovarniško kaširana
svinčena pločevina debeline od 0,5 do
3 mm. Skupna debelina svinčenega
sloja je odvisna od moči aparata in
intenzivnosti sevanja.

1 Obloga

1.1

Rigips plošče RB
Požarna zaščita Rigips ognjeodporne plošče RF
1.2
Rigips plošča za zaščito pred sevanjem RF,
s kaširano svinčeno folijo
Pritrditev
Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1 Priključek
3.2 Stojka

Rigips stenski profil UW 100 - 06
stropni in stenski zaključek
Rigips stenski profil CW 100-07

4 Izolacija
5 Fugiranje

6 Svinčeni trakovi

Izvedba

Po Rigips navodilih za fugiranje, npr. z
VARIO fugirno maso. Obodne priključne fuge
zapolnjene z VARIO fugirno maso.

Zvočna zaščita
V primerjavi z običajno izvedbo
montažne stene na podkonstrukciji
iz profilov CW 100/150 (JSistemska
stena 3.40.06) svinčena pločevina
bistveno povečuje maso konstrukcije,
kar izboljšuje tudi zvočno zaščito.
Izboljšanje je odvisno od debeline
folije in splošnih pogojev širjenja zvoka
v sosednjih gradbenih elementih
zgradbe.
Požarna zaščita
Z uporabo Rigips plošč s svinčeno
pločevino se ne spreminjajo
protipožarne
lastnosti
celotne
konstrukcije. Nivo požarne zaščite
EI 90 ne bo zmanjšan v kolikor
so zadovoljeni pogoji katere so
zahtevani
(JSistemska
stena
3.40.06) glede skupne debeline oblog
in vgrajene izolacije
Navodilo za obdelavo
Lažjo
obdelavo
samolepilnih
svinčenih trakov dosežemo, če
jih rahlo segrejemo.. Predpisane
debeline svinca lahko dosežemo z
vsoto več slojev Rigips plošč s kaširano
folijo svinca.
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5.55.10 do 5.55.11
Izvedba konstrukcije
Detajli

Priključek na
masiven strop in tla

Montažne stene Rigips
Detajli

Gradbena zaščita
pred rentgenskim sevanjem

Zaščitna stena se po pravilu izvede
z običajno podkonstrukcijo iz
vertikalnih kovinskih Rigips stenskih
profilov CW 100-07 (Širine 100 mm,
debelina pločevine 0,7 mm). Rigips
plošče kaširane s svinčeno pločevino
je potrebno postaviti na tla in potem
z vijaki pritrditi na vertikalne CW
profile.
Pred postavljanjem kaširanih plošč je
potrebno na vse bočne stranice CWpokončnih profilov in UW zaključnih
profilov nalepiti trakove svinčene
folije široke 5 cm. Trakovi se nalepijo
na polno višino profila (od vrha do tal),
da bi se fuge v stikih plošč zavarovale
pred prodorom sevanja. Trakovi se
dobavljajo v rolah in jih je potrebno
posebej naročiti.

Drugi sloj obloge se pritrdi na
vertikalne CW profile z vijaki skozi
kaširane plošče in nalepljene trakove
svinčene folije. Stike 1. in 2. sloja
Rigips plošč je potrebno postaviti z
zamikom in preklopom po pravilu
izvedbe montažnih sten Rigips.

5.55.10
Priključek na masivni strop

Zaradivarnezaščitepredrentgenskim
sevanjem se mora na bočne stranice
priključnega Rigips UW profila
v talnem in stropnem priključku
nalepiti trak svinčene folije širine 5
cm.
Trakove je potrebno nalepiti na
priključne profile tako, da jim rob
tesno naleže na tla in strop, da bi se
preprečilo sevanje skozi priključno
fugo.

5.55.11
Priključek na tla
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Izkaz zaščite pred rentgenskim
sevanjem:
Funkcionalnost opisanih detajlov
in stenskih konstrukcij namenjenih
zaščiti pred rentgenskim sevanjem
je preverjena v bavarskem deželnem
zavodu in zavodu za preverjanje
materialov v Nurenbergu (Nemčija).
(Potrdilo št. M-Nr. 122 741).

Gradbena zaščita
pred rentgenskim sevanjem

Montažne stene Rigips
Detajli

Z merjenjem slabitve širokopasovnega
sevanja po DIN 6845-1 (danes NORM EN
61331-1), v zaščitnih stenah Rigips je bilo
ugotovljeno:
䊉 Stenska konstrukcija:
Pri vseh sevanjih med 170 in 400
kV je ugotovljeno, da stenska
konstrukcija nudi močnejšo zaščito
od pričakovanih vrednosti katere
ustrezajo debelini vgrajenega svinca.
䊉 Pritrditev z vijaki:
Slabitev rentgenskega sevanja v
področju pritrditve z vijaki (dodatni
svinčeni trak na CW profilu) je bilo
večje kakor pri enojnem svinčenem

sloju in sevanju poševno na os vijaka
večje kot pri dvojnem sloju.
䊉 Zaključek:
Pri predpisani izvedbi montažne
stene za zaščito pred sevanjem se
ni potrebno bati slabih točk, katere
bi prepuščale sevanje, ker stenska
konstrukcija nudi zanesljiv ščit pred
rentgenskimi žarki.
Z oblaganjem vseh kritičnih mest
s svinčeno pločevino se odpravlja
nevarnost prodora sevanja v vseh
konstrukcijskih detajlih stene.

5.55.15

5.55.15
Navodilo:
Merjenje zaščite pred sevanjem
rentgenskih aparatov se lahko
sprovaja po DIN 6812 in DIN 6815.
Zaradi pridobivanja potrebnega
uporabnega
dovoljenja
po
postavljanju aparata je nujno
merjenje na mestu samem, da bi
se ugotovile dejanske vrednosti
sevanja. V prostorih kjer je svoboden
pristop, kakor tudi v stanovanjskih
prostorih, izmerjena doza sevanja ne
sme presegati nivo 3 mR/teden.

䊉

Drsni
stropni priključek

Drsni stropni priključek

Drsni priključek je potrebno izvesti
po Rigips detajlu 5.15.15. Priključni
profil UW se pritrjuje na strop skupaj
s trakovi iz Rigips plošč, vertikalni
CW profili pa so krajši za predvideni
poves stropa in vstavljeni znotraj
priključnega profila. V primeru
povesa stropa vrh vertikalnega
profila CW drsi znotraj priključka, s
čimer se prepreči naleganje stropa na
podkonstrukcijo. Zato se priključni
UW in vertikalni CW profili v drsnem
stiku ne smejo med seboj vijačiti.
Pri izvedbi zaščite pred rentgenskim
sevanjem morajo biti trakovi iz
Rigips plošč ožji za debelino svinčene
folije, katera se lepi na njihovo
bočno stranico in poravnava s širino
priključnega profila.

1 Obloga

1.1

Rigips gradbena plošča RB
Požarna zaščita Rigips ognjeodporna plošča RF
1.2
Rigips plošča za zaščito pred sevanjem RF,
enostrano kaširana s svinčeno folijo
Pritrditev
Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

3.1 Priključek
3.2 Stojka

Rigips stenski profil UW 100 - 06
talni in stropni priključek
Rigips stenski profil CW 100 - 07

4 Izolacija
5 Fugiranje

Po Rigips navodilih za fugiranje, npr. z
VARIO fugirno maso. Obodne priključne fuge
zapolnjene z VARIO fugirno maso.

6 Svinčeni trakovi
7 Trakovi iz Rigips plošč
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5.55.16 do 5.55.20

Montažne stene Rigips
Detajli

Gradbena zaščita
pred rentgenskim sevanjem

䊉 Orientacijski podatki:
Stopnja slabitve F sevanja različne
intenzivnosti (kV) pri svinčenih slojih
(Pb) različne debeline.

Orientacijske vrednosti debeline
svinčenega sloja (Pb) za zaščito pred
sevanjem pri različnih rentgenskih
aparatih*.

kV

mm Pb
0,5

1

2

3

Zobozdravstveni aparati najpogosteje ni potrebna
dodatna zaščita

50

10 000

4 000 000

75

150

2 000

300 000

100

30

200

4 000

60 000

150

18

100

1 500

20 000

200

10

35

300

15

60

200

3 000

10

30

200

250
300

Zaštita proti
Koristno sevanje Moteče sevanje

6

Mamografija

2 000 400 000

1,0 mm Pb

0,5 mm Pb

Snemanje

(150 kV)

2,0 mm Pb

0,5 mm Pb

Žarčenje

(110 kV)

1,5 mm Pb

1,5 mm Pb

Terapija

(100 kV)

3,5 mm Pb

1,5 mm Pb

(200 kV)

6,5 mm Pb

4,0 mm Pb

(300 kV)

20,0 mm Pb

13,0 mm Pb

*Pazite na tehnične podatke in navodila proizvajalca.

Stenski priključek

5.55.16
Stenski priključek

Pri izvedbi stenskega priključka
varnega
pred
rentgenskim
sevanjem se mora na bočno stranico
priključnega CW profila nalepiti
svinčen trak širine 5 cm tako, da rob
traku tesno nalega na masiven zid.

Stenski koti

5.55.20
Stenski kot

Za izvedbo stenskega notranjega
kota se uporablja kotni LWI profil.
Profil se od znotraj oblepi z dvema
svinčenima trakovoma katera se
tesno vtisne v dno kotnega profila.
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Gradbena zaščita
pred rentgenskim sevanjem

Montažne stene Rigips
Detajli

Vgradnja vrat
S kaširanjem vratnega krila s
svinčeno pločevino se bistveno
poveča masa krila kar vpliva na okvir
in konstrukcijo podboja. Zato se
podboj dodatno ojača z ojačitvenim
UA profilom debeline pločevine
2 mm. Možna je tudi izvedba
visokega podboja iz jeklenega
profila ustrezne debeline in togosti
kateri se pritrjuje na strop in tla.
Konstrukcijska rešitev je odvisna od
vselikosti in mase vratnega krila in
k temu je potrebno prilagoditi tudi
poves kar se najpogostejenrešuje z
vgradnjo znatno močnejših vratnih
nasadil ali s povečanjem njihovega
števila.

Vgradnja nadsvetlob
Pri zaščitni zasteklitvi nadsvetlobe je
potrebno izbrati steklo katero nudi
ustrezno zaščito pred rentgenskim
sevanjem (Pb vrednost).
Ta stekla se proizvajajo v različnih
debelinah in z več nivoji zaščite.
Vgrajujejo se kot običajno steklo.
Zaradi masivnosti in debeline stekla
je potrebno v naprej upoštevati
povečano
dimenzioniranost
konstrukcije.

5.55.30

5.55.30 do 5.55.40

Vgradnja vrat

Vgradnja vrat
Pri vgradnji podboja je potrebno
na strani izvora sevanja postaviti
zaščitni preklop iz valjanega svinca,
da bi se preprečil prodor sevanja
skozi stik med vrati in montažno
steno. To se doseže z lepljenjem
valjanega svinca znotraj podboja,
kateri bo s kaširano folijo na Rigips
plošči oblikoval varen preklop v smeri
širjenja rentgenskih žarkov.

5.55.40

Vgradnje nadsvetlob

Vgradnja nadsvetlobe
Okvir za nadsvetlobo se zaščiti s
slojem svinca tako, da proti izvoru
sevanja nastane varen preklop na
stiku zaščitnega stekla in s svincem
zaščitene montažne stene.

1 Obloga

1.1

Rigips gradbena plošča RB
Požarna zaščita Rigips ognjeodporna plošča RF
1.2
Rigips plošča za zaščito pred sevanjem RF,
enostrano kaširana s svinčeno folijo
Pritrditev
Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija
3.1

Priključek

3.2 Stojka
3.3 Stojka

Rigips stenski profil UW 100 - 06
talni in stropni priključek
Rigips stenski prfil CW100 -07
Rigips ojačitveni profil UA 100 - 2

4 Izolacija
6 Svinčeni trakovi
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5.55.50 do 5.55.51

Vgradnja instalacij

Montažne stene Rigips
Detajli

Gradbena zaščita
pred rentgenskim sevanjem

Pri vgradnji debelejših zaščitnih stekel
je potrebno upoštevati povečano
maso nadsvetlob, kar zahteva ojačitev
podkonstrukcije in debelejše obodne
profile okrog odprtine. Ojačitev se lahko
izvede tudi z vgradnjo dodatnih profilov
za stabilnost konstrukcije.

Zaščita pred rentgenskim sevanjem se
doseže izključno z vgradnjo kaširanih
Rigips plošč s svinčeno pločevino in
lepljenjem svinčenih trakov. Zato se je
pri vgradnji potrebno pazljivo izogibati
možnim poškodbam svinčene folije.
Zaradi nujnosti celovite zaščite pred
sevanjem je potrebno vse preboje in
odprtine v Rigips ploščah kaširanih
s svinčeno pločevinozmanjšati na
najmanjšo možno mero. Z izvedbo
instalacijskih odprtin v zaščitnih
ploščah se zmanjšuje zvočna in
požarna zaščita.

5.55.50
Svinčeni ščit izza električne priključne doze

Preboje na strani izvora sevanja
je potrebno znotraj montažne
konstrukcije stene prekriti z vgradnjo
dodatnih kosov svinčene pločevine
ustrezne debeline. Svinčena folija se
pritrjuje z vijaki ali zakovicami med
dva ožja kosa UW profila ter skupaj
na vertikalna CW profila konstrukcije
stene levo in desno od preboja
(5.55.50/51).

5.55.51
Svinčeni ščit izza vodovodne instalacije

1 Obloga

1.1

3 Podkonstrukcija

3.2 Stojka

4 Izolacija
6 Svinčeni ščit
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Rigips gradbena plošča RB
Požarna zaščita Rigips ognjeodporna plošča RF
1.2
Rigips plošča za zaščito pred sevanjem RF,
enostrano kaširana s svinčeno folijo
Pritrditev
Rigips hitrovgradni vijaki TN
Rigips stenski profil CW 100 - 07

Gradbena zaščita
pred rentgenskim sevanjem

Montažne stene Rigips
Detajli

Z Rigips oblogo lahko izvedemo
naknadno zaščito pred sevanjem že
obstoječih sten.
Ker imajo Rigips plošče kaširane z
svinčeno pločevino znatno večjo
maso, mora biti podkonstrukcija na
katero se vijačijo plošče, ustrezno
prilagojena večji obremenitvi npr. z
nastavljivimi distančniki.

Izvedba konstrukcije
Glej izvedbo konstrukcije stensko
oblogo z nastavljivimi distančniki J
Sistem št. 3.21.00.
Stikovanje notranjih kotov je opisano
v detajlih izvedbe za zaščito pred
rentgenskim sevanjem.

5.55.60

Stenska obloga za zaščito pred
rentgenskim sevanjem

5.55.60
Rigips obloga za zaščito pred rentgenskim sevanjem notranji kot

1 Obloga

1.1
1.2
Pritrditev

Rigips gradbena plošče RB
Rigips plošča za zaščito pred sevanjem RF,
kaširana s svinčeno folijo
Rigips hitrovgradni vijaki TN

3.1 Zaključek
3.2 Stojka
3.3

Rigips stenski profil UW 50 - 06
Rigips stenski profil CW 50 - 07
Rigips nastavljivi distančnik, 30, 60 ali 90 mm

2 Tesnilni trak Rigips
3 Podkonstrukcija

4 Izolacija
5 Fugiranje

Izvedba

Po Rigips navodilih za fugiranje, npr. z
VARIO fugirno maso. Obodne priključne fuge
zapolnjene z VARIO fugirno maso.

6 Svinčeni trakovi
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Beležke
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Saint-Gobain Rigips
Leskoškova cesta 12
1000 Ljubljana
Tel. 00386 (0)1 500 18 10
Fax 00386 (0)1 500 18 15
office.slo@rigips.com

www.rigips.si

