RigiProfil.
Močan profil za suho montažo

EDINSTVEN PRofIl.
PREDNOSTI PROFILIRANJA.

RigiProfil predstavlja novo generacijo jeklenih profilov za stene Rigips.
Posebnost RigiProfila je nazobčana površina. Nastane po patentiranem postopku, pri katerem teče jeklo med parom obojestransko nazobčanih valjev. Na ta
način se osnovni material lokalno ojači. Rezultat je cela vrsta prednosti glede na
kakovost in sposobnost vgrajevanja teh profilov. Površina daje jeklu prav poseben videz.
RigiProfil je nov RIGIPSov jekleni profil za montažo sten. RigiProfil nudi znatno
boljše materialne lastnosti kot gladki jekleni profili - in to za enako ceno kot
dosedanji izdelki.
RigiProfil - edinstven jekleni profil za suho montažo notranjih prostorov.
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RIGIPRofIl – Vaš DoBIčEk.
DObRA zVOčNA zAščITA IN VELIKA NOSILNOST.

VEčJA
zVOčNA zAščITA

Strukturirana površina profilov znatno zni-
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RigiProfil

žuje prenos zvoka skozi stene. V ta namen
so izvedli različne preskuse zvočne zaščite z
različnimi ploščami Rigips. V primerjavi z
gladkimi profili so pri uporabi RigiProfilov
dobili za do 4 dB boljše rezultate.

gladek
Profil
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zvočna izolacija (db)

KG

VEčJA

Obremenitev/Upogib

S postopkom RigiProfil se poveča nosilnost
profila. Ta slika ponazarja nosilnost dveh različnih profilov. Zgornja krivulja kaže, da je
nosilnost RigiProfilov večja od nosilnosti
gladkih profilov.

Obremenitev (kg)

NOSILNOST

Upogib (mm)
gladek Profile

RigiProfil

VEčJA AKUMULIRANA
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500 N se RigiProfil z upogibom 1,23 mm v
primerjavi z gladkim materialom z 1,77
mm ne izkaže le kot bolj nosilen, ampak
tudi kot bolj tog material.

Upogib (mm)

Tudi glede upogiba pri mejni obremenitvi

Durchbiegung (mm)
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RigiProfil
RigiProfil®

gladka Oberfläche
površina
glatte

Trajna deformacija
dauerhafte
Verformung
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Pridržujemo si pravico do tehničnih
sprememb. Tiskarske napake niso
izključene.

Saint-Gobain
RIGIPS Austria GesmbH
Podružnica Ljubljana
Ulica Jožeta Jame 14
1210 Ljubljana
Tel.: +386 (0)500 18 10
Fax: +386 (0)500 18 15

