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Pričujoča publikacija je namenjena vam kot šolane-
mu strokovnjaku. Morebitne vsebovane slike izva-
jalskih 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 najbol-
jšem znanju in vedenju. Ker si vselej prizadevamo,
da bi vam ponudili najboljše možne rešitve, si pri-
držujemo pravico do sprememb na osnovi uporab-
nih 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 dru-
gače, 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 plačil-
ni pogoji (AGB-ji) v njihovi trenutni izdaji. Naše
AGB-je boste našli v posameznih zvezkih
»Projektiranja in gradnje«, 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



MW 1

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.®

„Stene“ 2. del

Montažne stene, zvezek 2

Pregled vsebine

Enojna Obloga 2 x 12,5 mm
podkonstrukcija z Rigips ognjeodpornimi 

ploščami Duraline

Dvojna Obloga 2 x 12,5 mm
podkonstrukcija z Rigips ognjeodpornimi 

ploščami Duraline 

Ločna stena Ločna stena
na enojni Eno in večslojna
podkonstrukciji obloga Riflex Glasroc F

Požarno odporne Različne obloge z
stene jaškov z Ridurit Glasroc F plošča-
ali brez mi, Rigips ognjeodpornimi
(prostostoječe) ploščami RF, Rigips Wohn-
podkonstrukcije bauplatte 20 ali

ploščami Die Dicke 25 

3.50.04 do 3.50.06

3.51.01 do 3.51.03

3.75.20

3.80.10 do 3.80.17

Stene s kovinsko
podkonstrukcijo

ETAG 003 ETA-12/0039 Rigips montažne stene



MW 2

Beležke



3.50.04

MW 3

Stena z enojno pod-
konstrukcijo z ognje-
jeodpornimi ploščami
Duraline 12,5 VARIO

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Dvojna
obloga
12,5 mm

Višina stene
do 4000 mm

Debelina stene
100 mm

Teža stene
cca. 56 kg/m2

(brez izolacije)

Horizontalni prerez

Zvočna zaščita
Rw do 57 dB

Požarna odpornost
do EI 90

3.50.04

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO oz.
Rigips Duraline 12,5 VARIO impregnirana

Pritrditev   Rigips Duraline hitrovgradni vijaki 

2 Tesnilni trak Požarna zaščita   Rigips tesnilni trak, v kolikor so stiki zapolnjeni
s fugirno maso v celotni debelini plošč ali v 
stiku tesno stikovane, v nasprotnem uporabiti 
tesnilni trak A1 iz mineralne volne. 

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 50 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profill CW 50 - 06

4 Izolacija            Zvočna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna
Požarna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.



3.50.04

MW 4

Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 50 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips Duraline Debelina Mineralna
12,5 VARIO stene  volna Rw C Ctr
mm mm       mm dB dB dB

2 x 12,5 100           50 57 -3 -10

Rigips  Izolacija Razred požarne
Duraline debeline odpornosti po
12,5 VARIO mm ÖNORM EN 13501-2
mm

2 x 12,5  50    EI 30 

2 x 12,5  50    EI 60 

2 x 12,5  50    EI 90

Obloga Področje vgradnje

mm       dopustna višina mm  

2 x 12,5           4000          

Dopustne
višine stene

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo

Požarna ÖNORM 

zaščita             EN 13501-2

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.



MW 5

3.50.04Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 50 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Vzdolžna
zvočna izolirnost

Montažna stena po Rigips sistemu 3.50.04 kot bočni gradbeni element

Stena z boka

Dvojna obloga poteka neprekin-
jeno, Rigips stenski profil CW
na priključni točki ni nujen. 

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 56 dB

Stena z boka

Dvojna obloga,
prekinjena z fugo

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = Računska vrednost vzdolžne zvočne
izolirnosti bočnega gradbenega elementa z
natančno določenim priključkom na ločilni
gradbeni element.
Dokazilo: Preizkus, analogno sistemu 3.40.04

Podane vrednosti vzdolžne zvočne izolirnosti
so preizkušane in ustrezajo današnjemu stan-
ju tehnike.

Pri navedenih vrednostih je upoštevano
zmanjšanje za 2 dB od dejansko izmerjenih,
skladno z DIN 4019.

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Podrobna navodila

Keramika

2.95.00

Priključek montažne stene 
na tla, masivni strop in strop
iz lesenih tramov

5.10.01g5.10.23

Električne instalacije

5.45.00 g5.45.04

Priključek montažne
stene na masivne strope
in strope iz tramov

5.15.01g5.15.43

Priključek montažne stene 
na montažno steno

5.20.01g5.20.23

Priključek montažne stene
v povezavi s stebri

5.24.01g5.25.22

Izgradnja sten v prostorih
s povečano vlago

5.50.02g5.50.60

Priključek montažne stene 
na masivno steno

5.22.01g5.22.20

Priključek montažne stene 
v povezavi z nosilci

5.24.01g5.25.22

Priključek montažne stene
na masivne fasadne stebre

5.23.01g5.23.12

Primeri vogalov 
montažnih sten

5.30.01g5.30.10

Primeri konzolnih
obtežb

2.90.01g2.90.04

Zaključek montažne
stene

5.30.01g5.30.10

Barvanje

2.95.00

Dilatacijski stiki

5.35.01g5.35.12
Tapete

2.95.00

Vgradnja podbojev vrat
in nadsvetlob

5.40.01g5.40.52



3.50.04

MW 6

Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 50 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi



3.50.05

Stena z enojno pod-
konstrukcijo z ognje-
jeodpornimi ploščami
Duraline 12,5 VARIO

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Dvojna
obloga
12,5 mm

Višina stene
do 5050 mm

Debelina stene
125 mm

Teža stene
cca. 56 kg/m2

(brez izolacije)

Horizontalni prerez

Zvočna zaščita
Rw do 62 dB

Požarna odpornost
do EI 90

3.50.05

MW 7

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO oz.
Rigips Duraline 12,5 VARIO impregnirana

Pritrditev   Rigips Duraline hitrovgradni vijaki 

2 Tesnilni trak Požarna zaščita   Rigips tesnilni trak, v kolikor so stiki zapolnjeni
s fugirno maso v celotni debelini plošč ali v 
stiku tesno stikovane, v nasprotnem uporabiti 
tesnilni trak A1 iz mineralne volne. 

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 75 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profill CW 75 - 06

4 Izolacija            Zvočna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna
Požarna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.



3.50.05 Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 75 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips Duraline Debelina Mineralna
12,5 VARIO stene  volna Rw C Ctr
mm mm       mm dB dB dB

2 x 12,5 125           75 62 -2 -9

Rigips  Izolacija Razred požarne
Duraline debeline odpornosti po
12,5 VARIO mm ÖNORM EN 13501-2
(GFK) mm

2 x 12,5 50    EI 30 

2 x 12,5  50    EI 60

2 x 12,5  50    EI 90

Obloga Področje vgradnje

mm       dopustna višina mm  

2 x 12,5           5050          

Dopustne
višine stene

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

MW 8

Požarna ÖNORM 

zaščita             EN 13501-2

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.



3.50.05Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 75 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Vzdolžna
zvočna izolirnost

Montažna stena po Rigips sistemu 3.50.05 kot bočni gradbeni element

Stena z boka

Dvojna obloga poteka neprekin-
jeno, Rigips stenski profil CW
na priključni točki ni nujen. 

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 56 dB

Stena z boka

Dvojna obloga,
prekinjena z fugo

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = Računska vrednost vzdolžne zvočne
izolirnosti bočnega gradbenega elementa z
natančno določenim priključkom na ločilni
gradbeni element.
Dokazilo: Preizkus, analogno sistemu 3.40.05

Podane vrednosti vzdolžne zvočne izolirnosti
so preizkušane in ustrezajo današnjemu stan-
ju tehnike.

Pri navedenih vrednostih je upoštevano
zmanjšanje za 2 dB od dejansko izmerjenih,
skladno z DIN 4019.

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

MW 9

Podrobna navodila

Keramika

2.95.00

Priključek montažne stene 
na tla, masivni strop in strop
iz lesenih tramov

5.10.01g5.10.23

Električne instalacije

5.45.00 g5.45.04

Priključek montažne
stene na masivne strope
in strope iz tramov

5.15.01g5.15.43

Priključek montažne stene 
na montažno steno

5.20.01g5.20.23

Priključek montažne stene
v povezavi s stebri

5.24.01g5.25.22

Izgradnja sten v prostorih
s povečano vlago

5.50.02g5.50.60

Priključek montažne stene 
na masivno steno

5.22.01g5.22.20

Priključek montažne stene 
v povezavi z nosilci

5.24.01g5.25.22

Priključek montažne stene
na masivne fasadne stebre

5.23.01g5.23.12

Primeri vogalov 
montažnih sten

5.30.01g5.30.10

Primeri konzolnih
obtežb

2.90.01g2.90.04

Zaključek montažne
stene

5.30.01g5.30.10

Barvanje

2.95.00

Dilatacijski stiki

5.35.01g5.35.12
Tapete

2.95.00

Vgradnja podbojev vrat
in nadsvetlob

5.40.01g5.40.52



3.50.05 Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 75 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

MW 10

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi



3.50.06

Stena z enojno pod-
konstrukcijo z ognje-
jeodpornimi ploščami
Duraline 12,5 VARIO

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Dvojna
obloga
12,5 mm

Višina stene
do 7200 mm

Debelina stene
150 mm

Teža stene
cca. 56 kg/m2

(brez izolacije)

Horizontalni prerez

Zvočna zaščita
Rw 64 dB

Požarna odpornost
do EI 90

3.50.06

MW 11

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO oz.
Rigips Duraline 12,5 VARIO impregnirana

Pritrditev   Rigips Duraline hitrovgradni vijaki 

2 Tesnilni trak Požarna zaščita   Rigips tesnilni trak, v kolikor so stiki zapolnjeni
s fugirno maso v celotni debelini plošč ali v 
stiku tesno stikovane, v nasprotnem uporabiti 
tesnilni trak A1 iz mineralne volne. 

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 100 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profill CW 100 - 06

4 Izolacija            Zvočna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna
Požarna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.



3.50.06 Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 100 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips Duraline Debelina Mineralna
12,5 VARIO stene  volna Rw C Ctr
mm mm       mm dB dB dB

2 x 12,5 150           100 64 -4 -7

Rigips  Izolacija Razred požarne
Duraline odpornosti po
12,5 VARIO debeline ÖNORM EN 13501-2
(GFK) mm mm    

2 x 12,5 50    EI 30

2 x 12,5 50    EI 60

2 x 12,5 50    EI 90

Obloga Področje  vgradnje

mm       dopustna višina mm  

2 x 12,5           7200          

Dopustne
višine stene

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

MW 12

Požarna ÖNORM 

zaščita             EN 13501-2

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.



3.50.06Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 100 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Vzdolžna
zvočna izolirnost

Montažna stena po Rigips sistemu 3.50.06 kot bočni gradbeni element

Stena z boka

Dvojna obloga poteka neprekin-
jeno, Rigips stenski profil CW
na priključni točki ni nujen. 

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 56 dB

Stena z boka

Dvojna obloga,
prekinjena z fugo

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = Računska vrednost vzdolžne zvočne
izolirnosti bočnega gradbenega elementa z
natančno določenim priključkom na ločilni
gradbeni element.
Dokazilo: Preizkus, analogno sistemu 3.40.06

Podane vrednosti vzdolžne zvočne izolirnosti
so preizkušane in ustrezajo današnjemu stan-
ju tehnike.

Pri navedenih vrednostih je upoštevano
zmanjšanje za 2 dB od dejansko izmerjenih,
skladno z DIN 4019.

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

MW 13

Podrobna navodila

Keramika

2.95.00

Priključek montažne stene 
na tla, masivni strop in strop
iz lesenih tramov

5.10.01g5.10.23

Električne instalacije

5.45.00 g5.45.04

Priključek montažne
stene na masivne strope
in strope iz tramov

5.15.01g5.15.43

Priključek montažne stene 
na montažno steno

5.20.01g5.20.23

Priključek montažne stene
v povezavi s stebri

5.24.01g5.25.22

Izgradnja sten v prostorih
s povečano vlago

5.50.02g5.50.60

Priključek montažne stene 
na masivno steno

5.22.01g5.22.20

Priključek montažne stene 
v povezavi z nosilci

5.24.01g5.25.22

Priključek montažne stene
na masivne fasadne stebre

5.23.01g5.23.12

Primeri vogalov 
montažnih sten

5.30.01g5.30.10

Primeri konzolnih
obtežb

2.90.01g2.90.04

Zaključek montažne
stene

5.30.01g5.30.10

Barvanje

2.95.00

Dilatacijski stiki

5.35.01g5.35.12
Tapete

2.95.00

Vgradnja podbojev vrat
in nadsvetlob

5.40.01g5.40.52



3.50.06 Enojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil CW 100 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

MW 14

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi



MW 15

Stena z dvojno pod-
konstrukcijo z ognje-
jeodpornimi ploščami
Duraline 12,5 VARIO

3.51.01Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Dvojna
obloga
12,5 mm

Zvočna zaščita
Rw do 67 dB

Požarna odpornost
do EI 90

Višina stene
4000 mm

Debelina stene
155 mm

Teža stene
cca. 58 kg/m2

(brez izolacije)

Horizontalni prerez

3.51.01

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO oz.
Rigips Duraline 12,5 VARIO impregnirana

Pritrditev   Rigips Duraline hitrovgradni vijaki

2 Tesnilni trak            2.1 Požarna zaščita  Rigips tesnilni trak, v kolikor so stiki zapolnjeni
s fugirno maso v celotni debelini plošč ali v 
stiku tesno stikovane, v nasprotnem uporabiti 
tesnilni trak A1 iz mineralne volne, negorljiv 
razred A1 po EN 13501-1.

2.2 Rigips tesnilni trak, samolepljiv

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 50 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profill CW 50 - 06

4 Izolacija            Zvočna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna
Požarna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.



3.51.01

MW 16

Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 50 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips Duraline Debelina Mineralna
12,5 VARIO stene  volna Rw C Ctr
mm mm       mm dB dB dB

2 x 12,5 155          2 x 50 67 -3 -10

Obloga

mm       dopustna višina mm  

2 x 12,5           4000          

Dopustne
višine stene

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips  Izolacija Razred požarne
Duraline debeline odpornosti po
12,5 VARIO mm  ÖNORM EN 13501-2
(GFK) mm

2 x 12,5 50    EI 30

2 x 12,5 50    EI 60

2 x 12,5  50    EI 90

Požarna ÖNORM 

zaščita             EN 13501-2

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.



MW 17

3.51.01
Montažna stena po Rigips sistemu 3.51.01 kot bočni gradbeni element

Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 50 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Vzdolžna
zvočna izolirnost

RL,w,R = Računska vrednost vzdolžne zvočne
izolirnosti bočnega gradbenega elementa z
natančno določenim priključkom na ločilni
gradbeni element.
Dokazilo: Preizkus, analogno sistemu 3.41.01

Podane vrednosti vzdolžne zvočne izolirnosti
so preizkušane in ustrezajo današnjemu stan-
ju tehnike.

Pri navedenih vrednostih je upoštevano
zmanjšanje za 2 dB od dejansko izmerjenih,
skladno z DIN 4019.

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Stena z boka

Dvojna obloga poteka neprekin-
jeno, Rigips stenski profil CW
na priključni točki ni nujen. 

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 56 dB

Stena z boka

Dvojna obloga,
prekinjena z fugo

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 63 dB

Podrobna navodila

Keramika

2.95.00

Priključek montažne stene 
na tla, masivni strop in strop
iz lesenih tramov

5.10.01g5.10.23

Električne instalacije

5.45.00 g5.45.04

Priključek montažne
stene na masivne strope
in strope iz tramov

5.15.01g5.15.43

Priključek montažne stene 
na montažno steno

5.20.01g5.20.23

Priključek montažne stene
v povezavi s stebri

5.24.01g5.25.22

Izgradnja sten v prostorih
s povečano vlago

5.50.02g5.50.60

Priključek montažne stene 
na masivno steno

5.22.01g5.22.20

Priključek montažne stene 
v povezavi z nosilci

5.24.01g5.25.22

Priključek montažne stene
na masivne fasadne stebre

5.23.01g5.23.12

Primeri vogalov 
montažnih sten

5.30.01g5.30.10

Primeri konzolnih
obtežb

2.90.01g2.90.04

Zaključek montažne
stene

5.30.01g5.30.10

Barvanje

2.95.00

Dilatacijski stiki

5.35.01g5.35.12
Tapete

2.95.00

Vgradnja podbojev vrat
in nadsvetlob

5.40.01g5.40.52
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Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 50 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani3.51.01

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi



MW 19

Stena z dvojno pod-
konstrukcijo z ognje-
jeodpornimi ploščami
Duraline 12,5 VARIO

3.51.02Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Dvojna
obloga
12,5 mm

Zvočna zaščita
Rw 71 dB

Požarna odpornost
do EI 90

Višina stene
do 5000 mm

Debelina stene
205 mm

Teža stene
cca. 58 kg/m2

(brez izolacije)

Horizontalni prerez

3.51.02

2.1

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO oz.
Rigips Duraline 12,5 VARIO impregnirana

Pritrditev   Rigips Duraline hitrovgradni vijaki

2 Tesnilni trak            2.1 Požarna zaščita  Rigips tesnilni trak, v kolikor so stiki zapolnjeni
s fugirno maso v celotni debelini plošč ali v 
stiku tesno stikovane, v nasprotnem uporabiti 
tesnilni trak A1 iz mineralne volne, negorljiv 
razred A1 po EN 13501-1.

2.2 Rigips tesnilni trak, samolepljiv

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 75 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profill CW 75 - 06

4 Izolacija            Zvočna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna
Požarna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.



3.51.02 Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 75 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips Duraline Debelina Mineralna
12,5 VARIO stene  stene Rw C Ctr
mm mm       mm dB dB dB

2 x 12,5 205          2 x 75 71 -4 -10

Obloga Področje vgradnje 

mm       dopustna višina mm  

2 x 12,5           5000          

Dopustne
višine stene

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips  Izolacija Razred požarne
Duraline debeline odpornosti po
12,5 VARIO mm  ÖNORM EN 13501-2
(GFK) mm

2 x 12,5  50    EI 30

2 x 12,5  50    EI 60

2 x 12,5  50    EI 90

MW 20

Požarna ÖNORM 

zaščita             EN 13501-2

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.



3.51.02
Montažna stena po Rigips sistemu 3.51.02 kot bočni gradbeni element

Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 75 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Vzdolžna
zvočna izolirnost

RL,w,R = Računska vrednost vzdolžne zvočne
izolirnosti bočnega gradbenega elementa z
natančno določenim priključkom na ločilni
gradbeni element.
Dokazilo: Preizkus, analogno sistemu 3.41.02

Podane vrednosti vzdolžne zvočne izolirnosti
so preizkušane in ustrezajo današnjemu stan-
ju tehnike.

Pri navedenih vrednostih je upoštevano
zmanjšanje za 2 dB od dejansko izmerjenih,
skladno z DIN 4019.

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Stena z boka

Dvojna obloga poteka neprekin-
jeno, Rigips stenski profil CW
na priključni točki ni nujen. 

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 56 dB

Stena z boka

Dvojna obloga,
prekinjena z fugo

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 63 dB

MW 21

Podrobna navodila

Keramika

2.95.00

Priključek montažne stene 
na tla, masivni strop in strop
iz lesenih tramov

5.10.01g5.10.23

Električne instalacije

5.45.00 g5.45.04

Priključek montažne
stene na masivne strope
in strope iz tramov

5.15.01g5.15.43

Priključek montažne stene 
na montažno steno

5.20.01g5.20.23

Priključek montažne stene
v povezavi s stebri

5.24.01g5.25.22

Izgradnja sten v prostorih
s povečano vlago

5.50.02g5.50.60

Priključek montažne stene 
na masivno steno

5.22.01g5.22.20

Priključek montažne stene 
v povezavi z nosilci

5.24.01g5.25.22

Priključek montažne stene
na masivne fasadne stebre

5.23.01g5.23.12

Primeri vogalov 
montažnih sten

5.30.01g5.30.10

Primeri konzolnih
obtežb

2.90.01g2.90.04

Zaključek montažne
stene

5.30.01g5.30.10

Barvanje

2.95.00

Dilatacijski stiki

5.35.01g5.35.12
Tapete

2.95.00

Vgradnja podbojev vrat
in nadsvetlob

5.40.01g5.40.52



Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 75 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani3.51.02

MW 22

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi



3.51.03

MW 23

Stena z dvojno pod-
konstrukcijo z ognje-
jeodpornimi ploščami
Duraline 12,5 VARIO

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Dvojna
obloga
12,5 mm

Zvočna zaščita
Rw 72 dB

Požarna odpornost
do EI 90

Višina stene
do 6000 mm

Debelina stene
255 mm

Teža stene
cca. 59 kg/m2

(brez izolacije)

Horizontalni prerez

3.51.03

2.1

1 Obloga Rigips Duraline 12,5 VARIO oz.
Rigips Duraline 12,5 VARIO impregnirana

Pritrditev   Rigips Duraline hitrovgradni vijaki

2 Tesnilni trak            2.1 Požarna zaščita  Rigips tesnilni trak, v kolikor so stiki zapolnjeni
s fugirno maso v celotni debelini plošč ali v 
stiku tesno stikovane, v nasprotnem uporabiti 
tesnilni trak A1 iz mineralne volne, negorljiv 
razred A1 po EN 13501-1.

2.2 Rigips tesnilni trak, samolepljiv

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 100 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profill CW 100 - 06

4 Izolacija            Zvočna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna
Požarna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.



3.51.03 Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 100 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips Duraline Debelina Mineralna
12,5 VARIO stene  volna Rw C Ctr
mm mm       mm dB dB dB

2 x 12,5 255          2 x 100 72 -3 -9

Obloga Področje vgradnje

mm       dopustna višina mm  

2 x 12,5           6000          

Dopustne
višine stene

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Rigips  Izolacija Razred požarne
Duraline debeline odpornosti po
12,5 VARIO mm ÖNORM EN 13501-2
(GFK) mm

2 x 12,5  500 EI 30

2 x 12,5  500 EI 60

2 x 12,5  50 EI 90

MW 24

Požarna ÖNORM 

zaščita             EN 13501-2

Dokazilo: Klasifikacijsko šporočilo

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.



Podrobna navodila

Keramika

2.95.00

Priključek montažne stene 
na tla, masivni strop in strop
iz lesenih tramov

5.10.01g5.10.23

Električne instalacije

5.45.00 g5.45.04

Priključek montažne
stene na masivne strope
in strope iz tramov

5.15.01g5.15.43

Priključek montažne stene 
na montažno steno

5.20.01g5.20.23

Priključek montažne stene
v povezavi s stebri

5.24.01g5.25.22

Izgradnja sten v prostorih
s povečano vlago

5.50.02g5.50.60

Priključek montažne stene 
na masivno steno

5.22.01g5.22.20

Priključek montažne stene 
v povezavi z nosilci

5.24.01g5.25.22

Priključek montažne stene
na masivne fasadne stebre

5.23.01g5.23.12

Primeri vogalov 
montažnih sten

5.30.01g5.30.10

Primeri konzolnih
obtežb

2.90.01g2.90.04

Zaključek montažne
stene

5.30.01g5.30.10

Barvanje

2.95.00

Dilatacijski stiki

5.35.01g5.35.12
Tapete

2.95.00

Vgradnja podbojev vrat
in nadsvetlob

5.40.01g5.40.52

3.51.03
Montažna stena po Rigips sistemu 3.51.03 kot bočni gradbeni element

Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 100 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani

Vzdolžna
zvočna izolirnost

RL,w,R = Računska vrednost vzdolžne zvočne
izolirnosti bočnega gradbenega elementa z
natančno določenim priključkom na ločilni
gradbeni element.
Dokazilo: Preizkus, analogno sistemu 3.41.03

Podane vrednosti vzdolžne zvočne izolirnosti
so preizkušane in ustrezajo današnjemu stan-
ju tehnike.

Pri navedenih vrednostih je upoštevano
zmanjšanje za 2 dB od dejansko izmerjenih,
skladno z DIN 4019.

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Stena z boka

Dvojna obloga poteka neprekin-
jeno, Rigips stenski profil CW
na priključni točki ni nujen. 

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 56 dB

Stena z boka

Dvojna obloga,
prekinjena z fugo

Vzdolžna zvočna izolirnost
RL,w,R = 63 dB

MW 25



Dvojna kovinska podkonstrukcija
Rigips stenski profil 2 x CW 100 - 06

Montažne stene Rigips
Dvojna obloga na vsaki strani3.51.03

MW 26

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi



3.75.20

MW 27

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Ločno oblikovana
stena na enojni
kovinski podkonstruk-
ciji 

Eno in več slojna 
obloga
Glasroc F Riflex

Zvočna zaščita
–

Požarna odpornost 
brez zahtev požarne zaščite

Višina stene
do 9.400 mm

Debelina stene
87 mm 
do
136 mm

Teža stene
cca. 14 kg/m2 (1 x 6)

cca. 25 kg/m2 (2 x 6)

cca. 36 kg/m2 (3 x 6)

(brez izolacije)

1 Obloga Glasroc F Riflex  6 mm             
Pritrditev   1. 2. in 3. sloj: Glasroc F (Riflex) specialni

vijaki

2 Tesnilni trak Rigips tesnilni trak

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski  UW 50/75/100 predhodno
izsekani profili kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profil CW 50/75/100

4 Izolacija            Zvočna zaščita  Isover TW-KF mineralna volna

Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo. Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso VARIO in vgrajenim Rigips
ojačitvenim bandažnim trakom iz steklenega 
voala.

3.75.20



3.75.20 Enojna kovinska podkonstrukcija
Ločno oblikovana stena

Montažne stene Rigips
Eno in večslojne obloge

MW 28

Dopustne
višine stene

Obloga  Rigips Razmik max. dopustne višine v mm
stenski profil profilov brez zahtev požarne

CW zaščite
mm mm

1 x 6 CW 75 300 4700

CW 100 300 6350

2 x 6           CW 50 300 3500

CW 75 300 5700

CW 100 300 7800

3 x 6           CW 50 300 4800

CW 75 300 7200

CW 100 300 9350

Razmak Rigips CW profilov v odvisnosti od radija

Radij upogiba Razmak CW profilov

3.000 – 1.200 mm 300 mm

1.200 – 900 mm 250 mm

900 – 300 mm 200 mm

Navodila za montažo:
Talni in stropni priključek, ki dajeta
ločni steni obliko, je mogoče izdelati iz
predhodno izsekanih Rigips stenskih
UW profilov za okrogle stene, ki se po
vstavljanju priključnega tesnilnega
traju privijejo v strop in v tla. Rigips
stenski profili CW se vstavijo v talne
in stropne profile z razmakom 200 do
300 mm, odvisno od radija (glej tabe-
lo spodaj). Specialna Rigips Riflex
plošča se montira prečno na C-stens-
ke profile z Glasroc F (Riflex) special-
nimi vijaki oz. Rigips hitrovgradnimi
vijaki TN . Pri enojni oblogi je razmak
med vijaki ≤ 200 mm. Pri več slojnih
oblogah pritrjujemo spodnje z vijaki
v razmaku ≤ 550 mm in zadnji zgo-
rnji sloj z razmakom vijakov ≤ 200
mm. 

Stiki in stenski priključki se obdelajo z
maso za stike Rigips VARIO in ojačit-
venim trakom Rigips iz steklenih vla-
ken.

Če se montažna stena z ločno steno
Riflex podaljša, se morebitne razlike v
debelini konstrukcije izravnajo s
pasovi iz plošč Rigips, ki se privijejo
neposredno na CW profile. Za pre-
prečevanje zvočnih mostov se pri-
ključni Rigips CW profil ob priključitvi
na montažne stene podloži s priključ-
nim tesnilnim trakom Rigips. Pri viso-
kih zahtevah glede zvočne zaščite si
poglejte primere priključkov z ločil-
nim stikom oz. z odprtino v oblogi
detajlih Rigips 5.20.01g5.20.23.

Navodila za izdelek
in montažo



3.75.20Enojna kovinska podkonstrukcija
Ločno oblikovana stena

Montažne stene Rigips
Eno in večslojne obloge

MW 29

Obdelava
površine

Obdelava z gladilno maso po vsej
površini ni potrebna. Priporoča se
samo pri posebnih zahtevah glede

ravnosti podlage, npr. pri lakiranju
ali kovinskih tapetah.

Podrobna navodila

Keramika

2.95.00

Priključek montažne stene 
na tla, masivni strop in strop
iz lesenih tramov

5.10.01g5.10.23

Priključki montažnih sten
na lahke fasadne priključke
in lahke fasade

5.23.01g5.23.12

Električne instalacije

5.45.00 g5.45.04

Priključek montažne
stene na masivne strope
in strope iz tramov

5.15.01g5.15.43

Priključek montažne stene
v povezavi s stebri

5.24.01g5.25.22

Izgradnja sten v prostorih
s povečano vlago

5.50.02g5.50.60

Priključki montažnih sten
v povezavi z montažnimi
stropi

5.16.01g5.16.54

Priključek montažne stene 
v povezavi z nosilci

5.24.01g5.25.22

Priključek montažne stene 
na montažno steno

5.20.01g5.20.23

Primeri vogalov 
montažnih sten

5.30.01g5.30.10

Primeri konzolnih
obtežb

2.90.01g2.90.04

Priključek montažne stene 
na stenske obloge

5.22.01g5.22.20

Zaključek montažne
stene

5.30.01g5.30.10

Barvanje

2.95.00

Priključek montažne stene 
na masivno steno

5.22.01g5.22.20

Dilatacijski stiki

5.35.01g5.35.12

Tapete

2.95.00

Priključek montažne stene
na masivne fasadne stebre

5.23.01g5.23.12

Vgradnja podbojev vrat
in nadsvetlob

5.40.01g5.40.52



Enojna kovinska podkonstrukcija
Ločno oblikovana stena

Montažne stene Rigips
Eno in večslojne obloge3.75.20

MW 30

Rigips Glasroc F/ Riflex plošča                  Suho upogljiva specialna 
mavčna vlaknena plošča
po ÖNORM EN 15283-1

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oziroma 
po navedbi



MW 31

3.80.10Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
z enojno kovinsko
podkonstrukcijo

Dvojna
obloga
Glasroc F Ridurit

Zvočna zaščita
Rw do 40 dB

Požarna odpornost
EI 90 (i 1 o) 
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
do 5000 mm

Teža stene
cca. 39 kg/m2

(brez izolacije)

3.80.10

1 Obloga 2 x Glasroc F Ridurit 20 
Pritrditev   Rigips hitrovgradni vijaki, ali sponke

iz jeklene žice (samo na čelnih stranicah)

2 Tesnilni trak Rigips tesnilni trak A1, d = 12 mm
negorljiv razred A po DIN 4102-1

3 Podkonstrukcija  3.1 Anschluss      Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Ständer       Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06

Izolacija            dopustna, kot toplotna in zvočna izolacija

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo. Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z 
Rigips fugirno maso VARIO in vgrajenim Rigips
ojačitvenim bandažnim trakom iz steklenega 
voala.

Horizontalni prerez

EI 90

EI 90



3.80.10
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Požarno odporna stena jaška EI 90
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Dopustne
višine stene

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Zmanjšanje vrednosti zvočne izolacije Rw pri
vgradnji revizijskih vratic:
- cca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo naposredno zvoč-
no izolacijo skozi eno steno jaška (npr. šum
instalacij iz jaška v prostor). Pri prenosu zvoka
skozi etažni strop dve steni jaška služita kot
zaščita prenosa zvoka, poleg stropa. V tem pri-
meru se lahko upošteva vrednost vzdolžne
zvočne izolirnosti RLw,R cca. 60 dB (Rigips
izkustvena vrednost).

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Obloga Rigips Deb. Mineralna
Ridurit Glasroc F stenski profil  stene volna Rw C Ctr

CW
mm mm mm dB dB dB

2 x 20 6 50-06 6 90 - 34    – –

2 x 20 6 50-06 6 90 50 40   – –

Debelina Rigips Razmik
obloge stenski profil stenskih

CW      profilov dopustna višina
mm mm mm mm

50-06 ^ 1000 27001)

2 x 20 75-06 ^ 1000          3950

100-06 ^1000 4000

50-06 ^ 625 35501)

2 x 20 75-06 ^ 625         4000

100-06 ^ 625 5000

1) Vrednosti veljajo samo za področje vgradnje A in B1 po ÖNORM B 1991-1-1

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.



Požarno odporna stena jaška EI 90
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

MW 33

3.80.10Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

3.80.10 A
Vogalna izvedba
(za 2 ali 3 strano steno jaška)

Detajli3.80.10 B
Stropni priključek (masiven strop)

3.80.10 C
Stropni priključek (montažen strop)

3.80.10 D
Priključek montažne stene

3.80.10 E
Priključek na tla

Detajl 3.80.10 A
Pri vogalih sten (3.80.10 A) so obloge
pritrjene na Rigips stenske profile
CW z Rigips hitrovgradnimi vijaki TN
(35 mm oz. 55 mm) v razmaku 200
mm.
Povezava na čelnih stranicah se
lahko izvede bodisi z Rigips hitrovg-
radnimi vijaki TN (55 mm) bodisi z
gradbenimi sponkami iz jeklene žice
50/11,25/1,53 v razmaku 200 mm. 

Detajl 3.80.10 B
Če je treba steno jaška priključiti na
masivne strope, glejte detajl 3.80.10
B.

Detajl 3.80.10 C
Če je treba steno zajaške priključiti
na obešene strope ali neposredno
pritrjene samostojne strope EI 90,
glejte detajl 3.80.10 C. 

Detajl 3.80.10 D
Če je treba montažno steno pri-
ključiti na steno jaška, mora biti
izvedba priključka čvrsta.  

Detajl 3.80.10 E
Načeloma je treba montažne stene
postavljati na nosilno talno ploščo.
Za zmanjšanje prevajanja zvoka je
pri tem med estrih in montažno
steno potrebno namestiti izolacijski
robni trak.

1 Ognjeodporna plošča Ridurit Glasroc F
1.2 Obloga 

priključene montažne stene                
2 Rigips tesnilni trak
3.1 Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips bandažni trak iz steklenih vlaken
5.2 Zaščitni vogalnik (po potrebi)
5.3 Fugirna masa Vario
6 Plavajoči estrih oz. suhi estrih



Talni priključek:
Z vijaki M6 x 25 v kovinskih ekspan-
dirnih vložkih M6 x 20, razmik 
# 1000 mm na Rigips tesnilnem
traku.

Stropni priključek:
Z vijaki M6 x 25 v kovinskih ekspan-
dirnih vložkih M6 x 20, razmik 
# 500 mm na Rigips tesnilnem
traku.
Fugo med obema Ridurit ploščama
in stropom zapolniti z Rigips VARIO
fugirno maso.

Priključek na steno:
Stena jaška se lahko priključi tudi na
montažne stene EI 90. Pri tem pri-
poročamo čvrsto pritrditev direktno
na Rigips stenski profil CW montaž-
ne stene (če na mestu priključka ni
Rigips stenskega profila CW, ga je
potrebno vgraditi).

Obloga:
1. sloj – pritrjevanje na CW profile z
Rigips hitrovgradnimi vijaki 3,5 x 35
mm, razmik vijakov 600 mm (v
področju vogalov # 200 mm).
Če so robovi plošč brezhibni, zado-

stuje polaganje tesno na stik, brez
fugiranje stikov.

2. sloj – pritrjevanje na Rigips stenske
profile z Rigips hitrovgradnimi vijaki
3,5 x 55 mm, razmik vijakov 250 mm (v
področju vogalov # 200 mm).
Alternativa: vogalno spajanje z grad-
benimi sponkami 50 x 11,25 x 1,53
mm.
2. sloj obloge je napram 1. sloju
zamaknjen horizontalno cca. 200
mm. Na stike namestite Rigips
ojačitveni bandažni trak iz steklenih
vlaken in zapolnite z Rigips VARIO
fugirno maso.

Elektro doze je potrebno obdati s
požarno zaščitno oblogo.

Oblaganje s keramiko:
Keramične ploščice do debeline 8
mm lahko polagate na eni strani in
ne vplivajo na razred požarne zašči-
te.

3.80.10
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Ognjeodporna plošča Ridurit/ Posebna ognjeodporna plošča iz 
Glasroc F mavca z deležem celuloze in dodatno

ojačitvijo iz steklenih vlaken; 
Euro razred A1.

Izvedba po ÖNORM B 3415

Obdelava po ÖNORM B 3415 in Rigips navodi-
lih za vgradnjo

Rigips profili po ÖNORM EN 14195 v povezavi z
ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki Ridurit hitrovgradni vijaki

Požarno odporna stena jaška EI 90
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Navodila za montažo



Dvojna       
obloga
Rigips Die Dicke 25
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3.80.11Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
z enojno kovinsko
podkonstrukcijo

Zvočna zaščita
Rw do 42 dB

Požarna odpornost
EI 120 (i 1 o) 
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
do 5400 mm

Teža stene
cca. 48 kg/m2

(brez izolacije)

1 Obloga 1.1 Rigips Die Dicke 25 (oz. Die Dicke 25 RFI)
1.2 Pritrditev   Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Tesnilni trak A1, d = 12 mm

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06

4 Izolacija            dopustna, kot toplotna in zvočna izolacija

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo. Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.

Horizontalni prerez

3.80.11

EI 120

EI 120



3.80.11

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

MW 36

Požarno odporna stena jaška EI 120
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Obloga Rigips Deb. Mineralna
Rigips stenski profil stene volna Rw C Ctr
Die Dicke 25    CW
mm mm mm dB dB dB

2 x 25 6 50-06 6 100 - 35   -1 -2

2 x 25 6 75-06 6 125 60 42   -1 -5

Zmanjšanje vrednosti zvočne izolacije Rw pri
vgradnji revizijskih vratic:
- cca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo naposredno zvoč-
no izolacijo skozi eno steno jaška (npr. šum
instalacij iz jaška v prostor). Pri prenosu zvoka
skozi etažni strop dve steni jaška služita kot
zaščita prenosa zvoka, poleg stropa. V tem pri-
meru se lahko upošteva vrednost vzdolžne
zvočne izolirnosti RLw,R cca. 60 dB (Rigips
izkustvena vrednost).

Dopustne
višine stene

Debelina Rigips Razmik Področje vgradnje 
obloge stenski profil stenskih

CW      profilov dopustne višine  
mm mm mm mm

50-06 ^ 1000 31001) 

2 x 25 75-06 ^ 1000          4000

100-06 ^ 1000 4100      

50-06 ^ 625 4000         

2 x 25 75-06 ^ 625          4050

100-06 ^ 625 5400       

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

1) Vrednosti veljajo samo za področje vgradnje A in B1 po ÖNORM B 1991-1-1

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.
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3.80.11Požarno odporna stena jaška EI 120
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

3.80.11 A
Vogalna izvedba
(za 2 ali 3 strano steno jaška)

Detajli3.80.11 B
Stropni priključek (masiven strop)

3.80.11 C
Priključek na tla

Detajl 3.80.11 A
Na vogalih sten so obloge pritrjene
na Rigips stenske profile CW z Rigips
hitrovgradnimi vijaki v razmaku 200
mm. Povezave na čelnih stranicah ni
treba izvesti.

Detajl 3.80.11 B
Priključek na masiven strop in tla se
izvaja po detajlu 3.80.11 B. To steno
jaška se lahko pritrjuje na spuščene
strope kot tudi na direktno pritrjene
stropne obloge. Da bi zagotovili čist
estetski priključek, priporočamo
uporabo ojačitvenega bandažnega
traku (5.2).

Detajl 3.80.11 C
Načeloma je treba montažne stene
postavljati na nosilno talno ploščo.
Za zmanjšanje prevajanja zvoka je
pri tem med estrih in montažno
steno potrebno namestiti izolacijski
robni trak.

1.1 Rigips Die Dicke 25
2 Tesnilni trak A1 d = 12 mm
3.1 Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips fugirna masa, npr. VARIO
5.2 Rigips ojačitveni bandažni trak
5.3 Zaščitni vogalnik (po potrebi)
6 Plavajoči estrih oz. suhi estrih



3.80.11
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Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                   po ÖNORM EN 520 v povezavi z
ÖNORM B 3410

Obdelava                     po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips-Profile po ÖNORM EN 14195 v povezavi z
ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 
oziroma po navedbi

Požarno odporna stena jaška EI 120
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Navodilo za montažo Priključek na tla:
Z vijaki M6 x 35 v kovinskih ekspan-
dirnih vložkih, razmik #1000 mm
na tesnilnem traku A1. 

Priključek na strop:
Z vijaki M6 x 35 v kovinskih ekspan-
dirnih vložkih, razmik # 500 mm na
tesnilnem traku A1 d = 12 mm.
Stike med obema Rigips ploščama in
stropom zapolniti z Rigips VARIO
fugirno maso.

Priključek na steno:
Stena jaška se lahko priključi tudi na
montažne stene EI 90. Pri tem pri-
poročamo čvrsto pritrditev direktno
na Rigips stenski profil CW montaž-
ne stene (če na mestu priključka ni
Rigips stenskega profila CW, ga je
potrebno vgraditi).

Vogalna izvedba (2- ali 3- strana):
Glejte Rigips konstrukcijo 3.80.11 A.
Tukaj ni potrebno čelno spajanje
stranic.

Obloga:
Oba sloja se polaga prečno z medse-
bojnim prekrivanjem stikov, z razmi-
kom CW profilov  # 1000 mm. 2. sloj
se polaga napram 1. sloju tako, da je
med stiki zamik. Praviloma je potreb-
no vse stike obeh slojev zapolniti r
Rigips fugirno maso.

Vijačenje:
1. sloj se pritrjuje z vijaki Rigips TN
3,5 x 35, v razmiku # 300 mm,  2. sloj
z TN 4,2 x 70 mm, v razmiku 
# 200 mm.

Stike plošč in obodne priključne stike
je potrebno zapolniti z Rigips fugirno
maso npr. VARIO. 

Nadaljne tehnične podatke si oglejte
v poročilu o preizkušanju.

Elektro doze je potrebno obdati s
požarno zaščitno oblogo.

Oblaganje s keramiko:
Keramične ploščice do debeline 8
mm lahko polagate na eni strani in
ne vplivajo na razred požarne zašči-
te.



Dvojna
obloga
Rigips ognjeodporne
plošče RF

Zvočna zaščita
Rw do 39 dB
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3.80.12Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
z enojno kovinsko
podkonstrukcijo

Požarna odpornost
EI 30 (i 1 o)
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
do 4500 mm

Debelina stene
poljubna

Teža stene
cca. 24 kg/m2

(brez izolacije)

1 Obloga 1.1 1. sloj: Rigips ognjeodporna plošča RF (oz. RFI),
12,5 mm 

2. sloj: Rigips ognjeodporna plošča RF (oz. RFI), 
2. 12,5 mm
1.2 Pritrditev   Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Tesnilni trak A1, d = 12 mm

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
kot talni in stropni priključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06

Izolacija            dopustna kot toplotna in zvočna izolacija, za
požarno zaščito: ni potrebna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo. Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.

Horizontalni prerez

3.80.12

EI 30

�

EI 30�



3.80.12
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Požarno odporna stena jaška EI 30
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Debelina Rigips Razmik Deb. Mineralna
obloge stenski profilov stene volna Rw C Ctr

profil
mm CW mm mm mm dB dB dB

2 x 12,5 6 50-06 625 6 75 - 32 -1 -2

2 x 12,5 6 50-06 625 6 75 40 37 -1 -5

2 x 12,5 6 100-06 625 6 125 80 39 -1 -6

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez vzdolžnih preno-
sov zvoka preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in izračune.

Dokazilo: Preizkus

Zmanjšanje vrednosti zvočne izolacije Rw pri
vgradnji revizijskih vratic:
- cca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo naposredno zvoč-
no izolacijo skozi eno steno jaška (npr. šum
instalacij iz jaška v prostor). Pri prenosu zvoka
skozi etažni strop dve steni jaška služita kot
zaščita prenosa zvoka, poleg stropa. V tem pri-
meru se lahko upošteva vrednost vzdolžne
zvočne izolirnosti RLw,R cca. 60 dB (Rigips
izkustvena vrednost).

Dopustne
višine stene

Debelina Rigips Stenski
obloge stenski profil profil

CW      razmik dopustna višina   
mm mm mm mm

50-06 ^ 625 29501)   

2 x 12,5 75-06 ^ 625          4000

100-06 ^ 625 4500          

1) Vrednosti veljajo samo za področje vgradnje A in B1 po ÖNORM B 1991-1-1

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.
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3.80.12Požarno odporna stena jaška EI 30
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

3.80.12 A
Vogalna izvedba
(za 2- ali 3-strano steno jaška)

Detajli3.80.12 B
Stropni priključek (masiven strop)

3.80.12 C
Priključek na tla

Detajl 3.80.12 A:
Na vogalih sten so obloge pritrjene
na Rigips stenske profile CW z Rigips
hitrovgradnimi vijaki v razmaku 250
mm. Povezave na čelnih stranicah ni
treba izvesti.

Detajl 3.80.12 B:
Priključek na masiven strop in tla se
izvaja po detajlu 3.80.12 B. To steno
jaška se lahko pritrjuje na spuščene
strope kot tudi na direktno pritrjene
stropne obloge. Da bi zagotovili čist
estetski priključek, priporočamo
uporabo ojačitvenega bandažnega
traku (5.1).

Detajl 3.80.12 C:
Načeloma je treba montažne stene
postavljati na nosilno talno ploščo.
Za zmanjšanje prevajanja zvoka je
pri tem med estrih in montažno
steno potrebno namestiti izolacijski
robni trak.

1.1 Rigips ognjeodporna plošča RF (oz. RFI) 
2 Tesnilni trak A1 , d = 12 mm
3.1 Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips ojačitveni bandažni trak
5.2 Zaščitni vogalnik (po potrebi)
5.3 Rigips fugirna masa, npr. VARIO
6 Plavajoči estrih oz. suhi estrih



3.80.12 Požarno odporna stena jaška EI 30
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi
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3.80.13Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
s kovinsko 
podkonstrukcijo

Prostostoječa

Eno do troslojna obloga

Požarna odpornost
EI 90 (i 1 o)
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
max. 7350 mm

Debelina stene
poljubna

Teža stene
cca. 42 kg/m2

1 Obloga Rigips ognjeodporna plošča RF 15 mm
Pritrditev   Rigips hitrovgradni vijaki

2 Tesnilni trak Tesnilni trak A1, d = 12 mm

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 50, UW 75 ali UW 
100 x 06 kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profil CW 50, CW 75 ali 
CW 100 x 06

4 Izolacija            dopustna kot toplotna in zvočna izolacija, za
požarno zaščito: ni potrebna

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih z Rigips fugirnimi masami 

(glej tudi navodila za montažo).

3.80.13

EI 90

�

EI 90�Horizontalni prerez



3.80.13
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Požarno odporna stena jaška
prostostoječa

Montažne stene Rigips
Požarno odporna stena jaška

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče po EN 520 in ÖNORM B 3410

Izdelava po ÖNORM B 3415
in Rigips navodilih za vgradnjo

Profili in vijaki po EN 14195 in ÖNORM-DIN 18182

Napotki za
montažo

Dopustne
višine stene

Napotki za montažo:
Talni priključek:
z vijaki M6 x 25 s kovinskim ekspan-
dirnim vložkom M6 x 35 ali kovinsk-
im sidrom, razmik % 1000 mm na
tesnilni trak.

Stropni priključek:
z vijaki M6 x 25 s kovinskim ekspan-
dirnim vložkom M6 x 35 ali kovinsk-
im sidrom, razmik % 1000 mm na
tesnilni trak.
Stike med vsemi sloji Rigips plošč in
stropom zapolniti z Rigips fugirno
maso.

Stenski priključek:
Steno jaška lahko priključimo tudi na
montažno steno z najmanj enako
požarno odpornostjo.

Obloga:
1. sloj: Pritrjevanje v pokončne CW
profile z Rigips hitrovgradnimi vijaki
3,5 x 25 mm, razmik med vijaki 250
mm.
2. in 3. sloj: Pritrjevanje v pokončne
CW profile z Rigips hitrovgradnimi
vijaki 3,5 x 45 mm oz. 55 mm, razmik
med vijaki 250 mm.
Stike plošč vseh slojev in obodne pri-
ključne fuge zapolniti z Rigips fugir-
no maso VARIO. 
Nadaljna tehnična navodila glejte
testno potrdilo.

Stenski profili Dopustne višine 

CW     50 x 06 3950 mm

CW     75 x 06 4050 mm

CW     100 x 06 5400 mm

CW     50 x 061 4000 mm

CW     75 x 061 5600 mm

CW     100 x 061 7350 mm

Rigips Razred požarne
ognjeodporna plošča odpornosti po
deb. mm ÖNORM EN 13501-2

3 x 15 EI 90

Rigips ognje- Mineralna volna Zvočna
odporna plošča deb. spec.teža izolacija
deb. mm       mm kg/m3 Rw dB C Ctr

1 x 15          50 ≥ 45 37*

2 x 15 50 ≥ 45 39*

3 x 15 50 ≥ 48 41 -2 -4

Zvočna zaščita ÖNORM B 8115

Požarna zaščita
ÖNORM EN 13501-2

Dokazilo: Preizkus             *ocenjeno

1 Dvojni profili s hrbtišči zvijačeni med seboj

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo
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3.80.14Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montagewände 
von Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
brez 
podkonstrukcije

Požarna odpornost
EI 60 (i 1 o)
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
neomejena
(s priključkom na masivne stene, 
brez vogalne izvedbe)

Širina stene
do 2000 mm

Teža stene
cca. 37 kg/m2

(brez izolacije)

Horizontalni prerez

Pritrditev na
obodni okvir
dvoslojna obloga
Wohnbauplatte
20mm

3.80.14 Zvočna zaščita
Rw do 40 dB

1 Obloga 2 x Wohnbauplatte 20 mm
Pritrditev   Rigips hitrovgradni vijaki TB

2 Tesnilni trak Tesnilni trak A1, d = 12 mm
negorljiv razred A po DIN 4102-1

3 Zaključni profil  Rigips kotni profil 50 / 30 - 07, po obodu ali 

Rigips CW 50-1,0 mm

Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo. Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z 
Rigips fugirno maso npr. VARIO.

EI 60

EI 60



3.80.14

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez
vzdolžnih prenosov zvoka preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in izračune.

Dokazilo: Analogno konstrukciji 3.80.15

Zmanjšanje vrednosti zvočne izolacije Rw pri
vgradnji revizijskih vratic:
- cca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo naposredno zvoč-
no izolacijo skozi eno steno jaška (npr. šum
instalacij iz jaška v prostor). Pri prenosu zvoka
skozi etažni strop dve steni jaška služita kot
zaščita prenosa zvoka, poleg stropa. V tem pri-
meru se lahko upošteva vrednost vzdolžne
zvočne izolirnosti RLw,R cca. 60 dB (Rigips
izkustvena vrednost).
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Požarno odporna stena jaška EI 60
brez podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Dopustne
višine stene

Napotki za montažo:

Obodni priključek:
po obodu vgradite kotne profile
50/30-07 s kovinskimi ekspanzivni-
mi vložki in vijaki M 6 x 25 ali vložki
za pribijanje (kovinski), razmak #
500 mm na Rigips tesnilnem traku.
Obodne priključne fuge obdelajte z
Rigips VARIO fugirno maso.

Stenski priključek:
Pri izdelavi priključka na Rigips mon-
tažno steno EI 90, je treba slednjo
čvrsto pritrditi z ustreznimi vijaki
Rigips TB. Pri tem je potrebno paziti,
da je kotni profil stene jaška trdno
povezan z Rigips stenskim profilom
CW v montažni steni. Če na priključ-
nem mestu ni Rigips CW profila, ga
morate dodatno namestiti.

2 oz. 3 strana izvedba:
Podrobnosti glejte detajl 3.80.14 A.

Obloga:
Plošče Wohnbauplatte se polagajo
prečno.

1. sloj: Pritrjevanje v kotne profile z
Rigips hitrovgradnimi vijaki TB 3,5 x
35 mm, razmak vijakov 600 mm.
2. sloj: Pritrjevanje ravno tako v
kotne profile z Rigips hitrovgradnimi
vijaki TB 3,8 x 55 mm.
Poleg tega se plošče vgrajujejo samo
kot cele plošče.  

Elektro doze je potrebno obdati s
požarno zaščitno oblogo.

Oblaganje s keramiko:
Keramične ploščice do debeline 8
mm lahko polagate na eni strani.

Napotki za montažo

Področje vgradnje

neomejeno         

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Obloga Deb. Mineralna volna
Wohnbauplatte stene Rw C Ctr

deb. spec. teža 
mm mm mm kg/m3 dB dB dB

2 x 20 40 - - 34 – –

2 x 20 40 40 43 41 -1 -4

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo
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3.80.14Požarno odporna stena jaška EI 60
brez podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

3.80.14 A
Vogalna izvedba
(za 2- ali 3-strano steno jaška)

Detajli

3.80.14 B
Stropni priključek (masiven strop)
Stenski priključek (masivna stena)

3.80.14 E
Talni priključek

Detajl 3.80.14 A
Pri trostrano grajenih stenah jaškov
> 3 metrov višine do max. 4 metre
višine je treba med sloje plošč vstavi-
ti dodaten kotni profil (3). Skupna
razvita širina stene jaška lahko znaša
do 2 metra (glej skice levo).  
Dvostrana stena jaška je dopustna
do višine 4 metre. Pri dolžinah stra-
nic več kot 1 meter do  največ 2
metra, se med obloge vstavi dodaten
jeklen kotnik (3) (glejte dodaten
detajl).

Detajl 3.80.14 B
Kotne profile (3) vgradite na Rigips tes-
nilni trak po obodu (pritrdite jih na
vseh štirih straneh). Obodne stike
obdelajte z Rigips VARIO fugirno
maso. Da bi zagotovili čist estetski
priključek, priporočamo uporabo
Rigips ojačitvenega bandažnega
traku - stekleni voal (5.1).

Detajl 3.80.14 E
Načeloma je treba montažne stene
postavljati na nosilno talno ploščo.
Za zmanjšanje prevajanja zvoka je
pri tem med estrih in montažno
steno potrebno namestiti izolacijski
robni trak.

1 Rigips plošča Wohnbauplatte 20 mm             
2 Rigips tesnilni trak
3 Kotni profil 50/30-07                
5.1 Rigips ojačitveni bandažni trak
5.2 Zaščitni vogalnik (po potrebi)
6 plavajoči estrih oz. suhi estrih

Alternativa z 2 Ridurit trakoma

 2m


 
2m

 2m



3.80.14 Požarno odporna stena jaška EI 60
brez podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi
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3.80.15Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
brez 
podkonstrukcije

Požarna odpornost
EI 90 (i 1 o)
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
neomejena
(s priključkom na masivne stene, 
brez vogalne izvedbe)

Širina stene
do 2000 mm

Teža stene
cca. 37 kg/m2

(brez izolacije)

1 Obloga 2 x Glasroc F Ridurit 20
Pritrditev   Ridurit hitrovgradni vijaki 

2 Tesnilni trak Tesnilni trak A1, d = 12 mm

3 Zaključni profil  Rigips kotni profil 50 / 30 - 07, po obodu

Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo. Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z 
Rigips fugirno maso npr. VARIO.

Horizontalni prerez

Pritrditev na
obodni okvir
dvoslojna obloga
Glasroc F/ Ridurit 

3.80.15 Zvočna zaščita
Rw do 40 dB

EI 90

EI 90



3.80.15

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije mon-
tažne stene brez vzdolžnih prenosov zvoka
preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in
izračune.

Dokazilo: Preizkus

Zmanjšanje vrednosti zvočne izolacije Rw pri
vgradnji revizijskih vratic:
- cca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo naposredno zvoč-
no izolacijo skozi eno steno jaška (npr. šum
instalacij iz jaška v prostor). Pri prenosu zvoka
skozi etažni strop dve steni jaška služita kot
zaščita prenosa zvoka, poleg stropa. V tem pri-
meru se lahko upošteva vrednost vzdolžne
zvočne izolirnosti RLw,R cca. 60 dB (Rigips
izkustvena vrednost).
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Požarno odporna stena jaška EI 90
brez podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Dopustne
višine stene

Navodilo za montažo:

Obodni priključek:
po obodu vgradite kotne profile
50/30-07 s kovinskimi ekspanzivni-
mi vložki in vijaki M 6 x 25 ali vložki
za pribijanje (kovinski), razmak #
500 mm na Rigips tesnilnem traku.
Obodne priključne fuge obdelajte z
Rigips VARIO fugirno maso.

Stenski priključek:
Pri izdelavi priključka na Rigips mon-
tažno steno EI 90, je treba slednjo
čvrsto pritrditi z ustreznimi vijaki
Rigips TB. Pri tem je potrebno paziti,
da je kotni profil stene jaška trdno
povezan z Rigips stenskim profilom
CW v montažni steni. Če na priključ-
nem mestu ni Rigips CW profila, ga
morate dodatno namestiti.

2 oz. 3 strana izvedba:
Podrobnosti glejte detajl 3.80.15 A.

Obloga:
Glasroc F/Ridurit plošče se polagajo
prečno.

1. sloj: Pritrjevanje v kotne profile z
Rigips hitrovgradnimi vijaki TB 3,5 x
35 mm, razmak vijakov 600 mm.
2. sloj: Pritrjevanje ravno tako v
kotne profile z Rigips hitrovgradnimi
vijaki TB 3,8 x 55 mm.
Poleg tega se plošče vgrajujejo samo
kot cele plošče.  

Elektro doze je potrebno obdati s
požarno zaščitno oblogo.

Oblaganje s keramiko:
Keramične ploščice do debeline 8
mm lahko polagate na eni strani.

Navodilo za montažo

Področje vgradnje

neomejeno         

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Obloga Debelina Mineralna
Ridurit Glasroc F stene volna Rw C Ctr

mm mm mm dB dB dB

2 x 20 40 - 34 – –

2 x 20 40 40 40 – –

Dokazilo: Klasifikacijsko poročilo
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3.80.15Požarno odporna stena jaška EI 90
brez podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

3.80.15 A
Vogalna izvedba
(za 2- ali 3-strano steno jaška)

Detajli

3.80.15 B
Stropni priključek (masiven strop)
Stenski priključek (masivna stena)

3.80.15 E
Talni priključek

Detail 3.80.15 A
Pri trostrano grajenih stenah jaškov
> 3 metrov višine do max. 4 metre
višine je treba med sloje plošč vstavi-
ti dodaten kotni profil (3). Skupna
razvita širina stene jaška lahko znaša
do 2 metra (glej skice levo).  
Dvostrana stena jaška je dopustna
do višine 4 metre. Pri dolžinah stra-
nic več kot 1 meter do  največ 2
metra, se med obloge vstavi dodaten
jeklen kotnik (3) (glejte dodaten
detajl).

Detail 3.80.15 B
Kotne profile (3) vgradite na Rigips tes-
nilni trak po obodu (pritrdite jih na
vseh štirih straneh). Obodne stike
obdelajte z Rigips VARIO fugirno
maso. Da bi zagotovili čist estetski
priključek, priporočamo uporabo
Rigips ojačitvenega bandažnega
traku - stekleni voal (5.1).

Detail 3.80.15 E
Načeloma je treba montažne stene
postavljati na nosilno talno ploščo.
Za zmanjšanje prevajanja zvoka je
pri tem med estrih in montažno
steno potrebno namestiti izolacijski
robni trak.

1 Ognjeodpor. plošča Glasroc F/Ridurit 20             
2 Rigips tesnilni trak
3 Kotni profil 50/30-07                
5.1 Rigips ojačitveni bandažni trak
5.2 Zaščitni vogalnik (po potrebi)
6 plavajoči estrih oz. suhi estrih

Alternativa z 2 Ridurit trakoma

 2m


 
2m

 2m
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Ognjeodporna plošča Ridurit/ Posebna ognjeodporna plošča iz 
Glasroc F mavca z deležem celuloze in dodat-

no ojačitvijo iz steklenih vlaken; 
razred A1 po EN 13501-1

Izvedba po ÖNORM B 3415

Obdelava po ÖNORM B 3415
in Rigips navodilih za vgradnjo

Rigips profili po ÖNORM  EN 14195 v povezavi z
ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki Ridurit hitrovgradni vijaki

Požarno odporna stena jaška EI 90
brez podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga
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3.80.16Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Dvojna
obloga
Rigips ognjedoporne
plošče RF

Zvočna zaščita
Rw do 39 dB

Montažne stene 
Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
z enojno kovinsko
podkonstrukcijo

Požarna odpornost
EI 60 (i 1 o)
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
do 4650 mm

Širina stene
poljubna

Teža stene
cca. 24 kg/m2

(brez izolacije)

1 Obloga 1.1 1. sloj: Rigips ognjeodporna plošča RF (oz. RFI),
15 mm 

2. sloj: Rigips ognjeodporna plošča RF (oz. RFI), 
2. 15 mm
1.2 Pritrditev   Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Tesnilni trak A1, d = 12 mm

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06

Izolacija            dopustna, kot toplotna in zvočna izolacija,
za požarno zaščito: ni potrebna

5 Fugiranje    Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.

Horizontalni prerez

3.80.16

EI 60

�

EI 60�
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3.80.16 Požarno odporna stena jaška EI 60
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Debelina Rigips Razmik Debelina Mineralna
obloge stenski profilov stene volna Rw C Ctr

profil
mm CW mm mm mm dB dB dB

2 x 12,51 6 50-06 625 6 75 - 32 -1 -2

2 x 12,51 6 50-06 625 6 75 40 37 -1 -5

2 x 12,51 6 100-06 625 6125 80 39 -1 -6

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez vzdolžnih preno-
sov zvoka preko  sosednjih gradbenih elementov.

Dokazilo: Preizkus, vrednost analogno 3.80.12

Zmanjšanje vrednosti zvočne izolacije Rw pri
vgradnji revizijskih vratic:
- cca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo naposredno zvoč-
no izolacijo skozi eno steno jaška (npr. šum
instalacij iz jaška v prostor). Pri prenosu zvoka
skozi etažni strop dve steni jaška služita kot
zaščita prenosa zvoka, poleg stropa. V tem pri-
meru se lahko upošteva vrednost vzdolžne
zvočne izolirnosti RLw,R cca. 60 dB (Rigips
izkustvena vrednost).

Dopustne
višine stene

Debelina Rigips Razmak Področje vgradnje 
obloge stenski profil stenskih

CW      profilov dopustne višine   
mm mm mm mm

50-06 ^ 625 31001)   

2 x 12,5 75-06 ^ 625          4000

100-06 ^ 625 4650          

1) Vrednosti veljajo samo za področje vgradnje A in B1 po ÖNORM B 1991-1-1

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.

1 za razred požarne odpornosti EI 60 so potrebne 2 x 15 RF plošče!
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3.80.16Požarno odporna stena jaška EI 60
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

3.80.16 A
Vogalna izvedba
(za 2- ali 3-strano steno jaška)

Detajli3.80.16 B
Stropni priključek (masiven strop)

3.80.16 C
Talni priključek

Detajl 3.80.16 A:
Na vogalih sten so obloge pritrjene
na Rigips stenske profile CW z Rigips
hitrovgradnimi vijaki v razmaku 250
mm. Povezave na čelnih stranicah ni
treba izvesti.

Detajl 3.80.16 B:
Priključek na masiven strop in tla se
izvaja po detajlu 3.80.16 B. To steno
jaška se lahko pritrjuje na spuščene
strope kot tudi na direktno pritrjene
stropne obloge. Da bi zagotovili čist
estetski priključek, priporočamo
uporabo ojačitvenega bandažnega
traku (5.1).

Detajl 3.80.16 C:
Načeloma je treba montažne stene
postavljati na nosilno talno ploščo.
Za zmanjšanje prevajanja zvoka je
pri tem med estrih in montažno
steno potrebno namestiti izolacijski
robni trak.

1.1 Rigips ognjeodporne plošče RF (oz. RFI) 
2 Rigips tesnilni trak A1 

(po DIN 4102), d = 12 mm
3.1 Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips ojačitveni bandažni trak
5.2 Zaščitni vogalnik (po potrebi)
5.3 Rigips fugirna masa, npr. VARIO
6 Plavajoči estrih oz. suhi estrih
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3.80.16 Požarno odporna stena jaška EI 60
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi



Dvojna 
obloga
Wohnbauplatte 20mm
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3.80.17Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažne stene 
Rigips®

Požarno odporna
stena jaška 
z enojno kovinsko
podkonstrukcijo

Zvočna zaščita
Rw do 41 dB

Požarna odpornost
EI 90 (i 1 o)
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
do 5000 mm

Teža stene
cca. 48 kg/m2

(brez izolacije)

1 Obloga 1.1 Rigips Wohnbauplatte 20 mm
1.2 Pritrditev   Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Rigips tesnilni trak A1, d = 12 mm

3 Podkonstrukcija  3.1 Zaključek      Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
kot talni in stropni zaključek

3.2 Stojka       Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06

4 Izolacija            kot toplotna in zvočna izolacija, dopustna

5 Fugiranje    Izvedba    Po Rigips navodilih za izvedbo.  Stiki med
ploščami in obodni priključni stiki zapolnjeni z
Rigips fugirno maso npr. VARIO.

Horizontalni prerez

3.80.17

EI 90

EI 90



3.80.17

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita

Rw,R

RL,w,R

R´w,R
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Požarno odporna stena jaška EI 90
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Obloga Rigips Debelina Mineralna
Rigips stenski profil stene volna Rw C Ctr
Wohnbauplatte    CW
mm mm mm dB dB dB

2 x 20 6 50-06 6 90 401) 41  -1 -4 

Zmanjšanje vrednosti zvočne izolacije Rw pri
vgradnji revizijskih vratic:
- cca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo naposredno zvoč-
no izolacijo skozi eno steno jaška (npr. šum
instalacij iz jaška v prostor). Pri prenosu zvoka
skozi etažni strop dve steni jaška služita kot
zaščita prenosa zvoka, poleg stropa. V tem pri-
meru se lahko upošteva vrednost vzdolžne
zvočne izolirnosti RLw,R cca. 60 dB (Rigips
izkustvena vrednost).

Dopustne
višine stene

Debelina Rigips Razmak Področje vgradnje 
obloge stenski profil stenskih

CW      profilov dopustne višine   
mm mm mm mm

50-06 ^ 1000 27001

2 x 20 75-06 ^ 1000          3950

100-06 ^ 1000 4000

50-06 ^ 625 35501

2 x 20 75-06 ^ 625        4000

100-06 ^ 625 5000                 

Rw = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez vzdolž-
nih prenosov zvoka preko  sosednjih gradbenih elementov.

Vrednost za nadaljne dokazne postopke in izračune.

Dokazilo: Preizkus

1) Termarock - 40 mineralna volna 43 kg/m3

1 Vrednosti veljajo samo za področje vgradnje A in B1 po ÖNORM B 1991-1-1

Če ni drugače določeno, velja višina stene za uporabo razreda A in B1, B2, C1-C4 in D v skladu z 

ÖNORM B1991-1-1; večje višine stene na zahtevo.
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3.80.17Požarno odporna stena jaška EI 90
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

3.80.17 A
Eckausbildung
(für 2- oder 3-seitige Schachtwand)

Detajli3.80.17 B
Deckenanschluss (Massivdecke)

3.80.17 C
Fußbodenanschluss

Detajl 3.80.17 A
Na vogalih sten so obloge pritrjene
na Rigips stenske profile CW z Rigips
hitrovgradnimi vijaki v razmaku 200
mm. Povezave na čelnih stranicah ni
treba izvesti.

Detajl 3.80.17 B
Priključek na masiven strop in tla se
izvaja po detajlu 3.80.17 B. To steno
jaška se lahko pritrjuje na spuščene
strope kot tudi na direktno pritrjene
stropne obloge. Da bi zagotovili čist
estetski priključek, priporočamo
uporabo ojačitvenega bandažnega
traku (5.1).

Detajl 3.80.17 C
Načeloma je treba montažne stene
postavljati na nosilno talno ploščo.
Za zmanjšanje prevajanja zvoka je
pri tem med estrih in montažno
steno potrebno namestiti izolacijski
robni trak.

1.1 Rigips Wohnbauplatte
2 Rigips tesnilni trak A1 

(po DIN 4102), d = 12 mm
3.1 Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips ojačitveni bandažni trak
5.2 Zaščitni vogalnik (po potrebi)
5.3 Rigips fugirna masa, npr. VARIO
6 Plavajoči estrih oz. suhi estrih
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Izvedba po ÖNORM B 3415

Rigips plošče                    po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Obdelava                      po ÖNORM B 3415 in Rigips
navodilih za vgradnjo

Rigips profili                    po ÖNORM  EN 14195 v  
povezavi z ÖNORM DIN 18182-1

Rigips vijaki po ÖNORM DIN 18182-2

Mineralna volna po ÖNORM EN 13162 oz. 
po navedbi

Požarno odporna stena jaška EI 90
z enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Navodilo za montažo Priključek na tla:
Z vijaki M6 x 35 v kovinskih ekspan-
dirnih vložkih, razmik #1000 mm
na tesnilnem traku A1. 

Priključek na strop:
Z vijaki M6 x 35 v kovinskih ekspan-
dirnih vložkih, razmik # 500 mm na
tesnilnem traku A1 d = 12 mm.
Stike med obema Rigips ploščama in
stropom zapolniti z Rigips VARIO
fugirno maso.

Priključek na steno:
Stena jaška se lahko priključi tudi na
montažne stene EI 90. Pri tem pri-
poročamo čvrsto pritrditev direktno
na Rigips stenski profil CW montaž-
ne stene (če na mestu priključka ni
Rigips stenskega profila CW, ga je
potrebno vgraditi).

Vogalna izvedba (2- ali 3- strana):
Glejte Rigips konstrukcijo 3.80.11 A.
Tukaj ni potrebno čelno spajanje
stranic.

Obloga:
Oba sloja se polaga prečno z medse-
bojnim prekrivanjem stikov, z razmi-
kom CW profilov  # 1000 mm. 2. sloj
se polaga napram 1. sloju tako, da je
med stiki zamik. Praviloma je potreb-
no vse stike obeh slojev zapolniti r
Rigips fugirno maso.

Vijačenje:
1. sloj se pritrjuje z vijaki Rigips TN
3,5 x 35, v razmiku # 300 mm,  2. sloj
z TN 4,2 x 70 mm, v razmiku 
# 200 mm.

Stike plošč in obodne priključne stike
je potrebno zapolniti z Rigips fugirno
maso npr. VARIO. 

Nadaljne tehnične podatke si oglejte
v poročilu o preizkušanju.

Elektro doze je potrebno obdati s
požarno zaščitno oblogo.

Oblaganje s keramiko:
Keramične ploščice do debeline 8
mm lahko polagate na eni strani in
ne vplivajo na razred požarne zašči-
te.
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