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WB 3

Požarna zaščita
Pri ocenjevanju masivne
stene po  ÖNORM B 3800
se suhi omet ne upošteva

Toplotna zaščita
Prednostno odvisna od vrste
in debeline masivne stene

Višina stene
do 3000 mm

Teža
cca. 15 kg/m2

vključno z mavčnim lepilom

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Stenske obloge
Rigips®

Suhi omet Rigips
plošče RB (RBI)

Obloga Rigips gradbene plošče RB, 12,5 mm
za
vlažne prostore Rigips gradbene plošče RBI, impregnirane
Pritrditev Rifix mavčno lepilo. Pri keramičnih oblogah je

potrebno na plošče dodatno nanesti eno
vrsto lepila po vertikali (B).

Fugiranje Izvedba Po navodilih za fugiranje s fugirnimi masami
Rigips. Obodne priključne fuge zapolniti z
Rigips fugirnimi masami npr. VARIO.

Rigips suhi omet nameščen z Rifix mavčnim lepilom.

30–35 cm

125 cm

10 cm

B



WB 4

3.10.00 Stenske obloge 
Rigips

Suhi omet z
Rigips gradbenimi ploščami

Zvočna ÖNORM B 8115

zaščita  

Toplotna   ÖNORM B 8110

zaščita

Zaščita  ÖNORM B 8110-2

pred vlago

Stenski suhi omet ni primeren za
izboljšanje zvočne zaščite.

Za izboljšanje toplotne zaščite
masivne stene vam priporočamo
izbiro suhega ometa s toplotno izo-
lacijo ali stensko oblogo na podkon-
strukciji.

Pri oblaganju zunanjih sten s suhim
ometom je potrebno načeloma pre-
veriti ali je parna zapora potrebna.
Odločitev je odvisna od sestave
zunanjega zidu kar se lahko računs-
ko ugotovi.

Debelina zračne plasti z ekvivaletno 
paropropustnostjo sd
10,5 m = Alu-Folija 30 m m

Za izboljšanje zvočne zaščite masiv-
ne stene vam v tem primeru priporo-
čamo izbiro suhega ometa s kašir-
ano mineralno volno ali predzidno
oblogo na podkonstrukciji.

g Sistemski listi 3.20.10/3.20.30/
3.21.00/3.22.00.

g Sistemski listi 3.20.10/.20/.30/
3.21.00/3.22.00.
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WB 5

Stenske obloge
Rigips

Suhi omet z
Rigips gradbenimi ploščami

Detajli
Rigips plošče oziroma stike lahko
fugirate brez ojačitvenega bandaž-
nega traku.* Če je zaradi gradbenih
razlogov potrebno uporabiti ojačit-
veni bandažni trak, takrat stenske
kote kakor tudi stenske priključke na
montažni strop Rigips izvesti z ojač-
itvenim bandažnim trakom in obde-
lan s fugirno maso (3.10.00 A + C).
Če je stenska obloga priključena na
omet, je potrebno ojačitveni banda-
žni trak namestiti na mavčno kar-
tonsko ploščo tik do ometa in obde-
lati z fugirno maso  (3.10.00 B).
Na mestu gradbene dilatacije objek-
ta moramo tudi oblogo suhega
ometa dilatirati in vgraditi dilatacijs-
ki profil  (3.10.00 D).
Poleg tega moramo izvesti dilatacijs-
ko fugo tudi na vsakih 15 m kontinu-
irane obloge. Pri priključku obloge na
vratni podboj moramo v področju
naleganja podboja nanesti mavčno
lepilo v obliki pasu  (3.10.00 E).
Okenske špalete se obdelajo tako, da
mavčno lepilo nanesemo preko
celotne površine špalete  (3.10.00 F).
Zunanje vogale moramo ojačati z
npr. vgrajevanjem Rigips Alux ali
NoCoat Ultra Flex zaščitnega vogal-
nika.

3.10.00 A
Kotna konstrukcija (notranji kot)

3.10.00 B
Priključek na omet

3.10.00 C
Priključek na montažni Rigips strop

3.10.00 E
Priključek na vratni podboj

3.10.00 D
Dilatacijska fuga

3.10.00 F
Priključek na okenski okvir

1 Rigips gradbena plošča RB oz. RBI
2 Rifix mavčno lepilo
3 Ojačitveni bandažni trak (po potrebi)
3.1 PVC zaključni profil ali trajnoelastični kit  
4 Rigips Alux zaščitni vogalnik ali 

No Coat Ultraflex vogalnik
5 Omet
6 Rigips montažni strop
7 Dilatacijski profil
8 trak iz Rigips plošče
9 Podboj

Zahteve za 
podlago

Podlaga:
- Mora biti čvrsta, neskrčljiva, zašči-

tena pred dvigajočo se in pronica
jočo vlago in ne sme zmrzovati.

- Zid mora biti zidan z zapolnjenimi
fugami, da ne pride do toplotnih 
in zvočnih mostov, pri obešenih in
prezračevanih fasadah pa ne do 
nateznih pojavov.

- Še vlažen beton ni primerna pod-
laga. Ostanke voska ali opažnega 
olja je potrebno odstraniti.

- Na gladke površine je potrebno 
nanesti adhezijski sloj Rikombi-
Kontakt.

- Podlago, ki močno vpija, je potreb-
no predhodno navlažiti ali prema-
zati z osnovnim premazom 
Rikombi-Grund, ki zmanjša vpoj-
nost.

- Na obzidane dimnike namestimo

Rigips gradbene plošče z nanaš-
anjem mavčnega lepila preko cele
površine obzidanega dimnika 
zaradi požarne zaščite.
Stena dimnika, pri njegovem delo-
vanju, ne sme presegati  tempera-
ture 45° C.
Debelina mavčnega lepila mora 
biti po namestitvi plošč cca 15 
mm.

- Omet, premaz, tapete ali keramič
ne ploščice so v osnovi neprimerni
kot podlaga za stenski suhi omet.
Razen, če s praktičnim preizkusom
ugotovimo njihovo sposobnost 
oprijema in nosilnosti! 

Električne instalacije:
– Na masivne stene (kabel NYM), 

dopustni so ravni vodi, doze obde-
lane z mavcem.

Pritrjevanje bremen:
– Sidramo v masivno podlago.
– Manjša bremena do 0,15 kN (15 

kg) z majhno konzolno globino (e 
# 50 mm) npr. slike, table, 
g Kavlji za slike

– Konzolne obremenitve
g Sistemski list 2.90.00.

Sanitarne instalacije:
– V področju umivalnikov, konzol in
podobno je potrebno zaradi izboljš-
anja trdnosti obloge Rigips plošč,
mavčno lepilo nanesti preko cele
površine. Pritrditev nosilcev umival-
nikov pa izvesti v masivno steno.

* Pri uporabi oblike robu plošče
VARIO in fugirne mase VARIO.



WB 6

Rigips gradbene plošče RB (RBI) po ÖNORM EN 520 v povezavi 
z ÖNORM B 3410

Vgrajevanje po ÖNORM B 3415
in Rigips navodilih za vgradnjo

Stenske obloge
Rigips

Suhi omet z
Rigips gradbenimi ploščami3.10.00




