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Požarna zaščita
Pri ocenjevanju masivne
stene po  ÖNORM B 3800
se predstenska obloga 
ne upošteva

Zvočna zaščita
Izboljšanje zvočne zaščite
masivne stene

D Rw do max. 15 dB

Toplotna zaščita
R 2,56 m2 · K/W
pri mineralni volni deb. 100 mm

Višina stene
do 4000 mm

Teža
cca. 20 kg/m2

Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Stenske obloge
Rigips®

Predstenska obloga Kovinska 
podkonstrukcija,
samostoječa stenska
obloga

Samostoječa predstenska obloga Rigips na kovinski podkonstrukciji.

Horizontalni prerez

1 Obloga Rigips gradbena plošča RB
za
vlažne prostore Rigips gradbena plošča RBI, impregnirana
Pritrditev Rigips hitrovgradni vijaki TN

2 Tesnilni trak Rigips tesnilni trak 

3 Podkonstrukcija 3.1 Priključek 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 Isover Akusto mineralna volna

5 Fugiranje Izvedba Po navodilih za fugiranje s fugirnimi masami
Rigips. Obodne priključne fuge zapolniti z
Rigips fugirnimi masami npr. VARIO.
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Tabela 2:
Izboljšanje toplotne zaščite s predstensko oblogo

Izolacija in mm 30 40 50 60 80 100
Izolacija iz mineralne volne, skupina toplotne prevodnosti 040

Debelina Rigips
gradbenih plošč v mm 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Toplotna prehodnost
R in m2 · K/W

Rigips stenski profil 0,81 1,06 1,31 1,56 – –
CW 50-06

Rigips stenski profil 0,81 1,06 1,31 1,56 2,06 –
CW 75-06

Rigips stenski profil 0,81 1,06 1,31 1,56 2,06 2,56
CW 100-06

Stenske obloge
Rigips

Predstenska obloga
samostoječa

Zvočna ÖNORM B 8115-4

zaščita  

Zaščita ÖNORM B 8110-2

pred vlago

Toplotna ÖNORM B 8110

zaščita

Pri oblaganju zunanjih sten je
potrebno uporabiti ustrezno parno
oviro.

Debelina zračne plasti z ekvivalent-
no paropropustnostjo sd
10,5 m = Alu-Folija 30 m m

3.22.00

Primer:
Masivna stena z 100 kg mase na
enoto površine znaša RW=38 dB.
Obložena s stensko oblogo z resona-
čno frekvenco f0 < 80 Hz (glej tabelo
1) daje  DRW = 35–RW/2 = 35 – 38 / 2 =
16 dB (glej tabelo 2). To DRW se sedaj 

lahko doda RW od stene: 38 + 16 = 54
dB. Na ta način določena vrednost
zvočne izolacije se lahko uporabi za
podrobnejše izračune v skladu z
ÖNORM B 8115-4 in ustreznimi for-
mulami (glej poglavje zvočna zašči-
ta).

Ocenjeno izboljšanje vrednosti zvo-
čne izolacije masivne stene z pred-
stensko oblogo
Ocenjeno vrednost izboljšanja zvoč-
ne izolacije v zraku DRw se uporablja

za označevanje akustične kvalitete
stenske obloge in je določena z reso-
načno frekvenco f0 stenske obloge.
Resonačne frekvence f0 za tipične
stenske obloge glej tabelo 1:

Odvisno od resonačne frekvence f0

lahko za akustično delovanje masiv-
nih gradbenih konstrukcij podamo
ocenjeno vrednost zvočne izolacije

Rw z dodano predstensko oblogo.
Smernice so voljo v tabeli 2.

Tabela 1:
Odmik od stene,        Resonančna frekvenca v odvisnosti od odmika od stene oz. deb. mineral. volne
oz. deb. mineralne Obloga 1 x 12,5 mm                             Obloga 2 x 12,5 mm

volne v mm        Skupna deb. Resonanč.frekv.       Skupna deb. Resonanč.frekv.
mm f0 Hz mm f0 Hz

20 33 135 34 95
30 43 110 55 <80
40 53 95 65 <80
50 63 85 75 <80
60 73 < 80 85 <80

Tabela 2:
Resonančna frekvenca f 0 stenske obloge v Hz ocenj. vrednost izboljšanja zvoka v zraku DRW v Hz

< 80 35 – Rw/ 2
100 32 – Rw/ 2
125 30 – Rw/ 2
160 28 – Rw/ 2
200 – 1

Opomba 1: DRW -minimalna vrednost 0 dB za < 160 Hz
Opomba 2:Za vmesne resonačne frekvence lahko vrednosti dobimo z 

linearno interpolacijo iz logaritma frekvence.
Opomba 3:Rw oznaka pomeni ocenjeno zvočno izolacijo masivne stene ali 

masivnega stropa v dB.
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Stenske obloge
Rigips

Predstenska obloga
samostoječa

Detajli

Pri vogalih sten (zunanji vogali) služi
UW profil, postavljen ob vogalu za
pritrditev stenske obloge iz plošč.
Vogal je treba ojačiti z robno zaščito
iz Rigips Alux vogalnika*, ki je vgraje-
na fugirno maso  (3.22.00 A).
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 (3.22.00 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 (3.22.00 B).
Zaradi toplotne in zvočne zaščite
mora biti plavajoči estrih izveden do
dodatne obloge oziroma pred njo
zaključen (3.22.00 D)

3.22.00 A
Kotna konstrukcija (zunanji kot)

3.22.00 B
Stenski priključek na omet

3.22.00 C
Priključek stene (zunanja stena)
na Rigips montažen strop

3.22.00 D
Priključek na tla

1 Rigips gradbene plošče RB oz. RBI
2 Rigips tesnilni trak
3.1 Rigips stenski profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips stenski profil CW 50/75/100 - 06
4 Mineralna volna
5.1 Ojačitveni bandažni trak (po potrebi)
5.2 Rigips Alux vogalnik ali 

NoCoat Ultraflex vogalnik
6 Omet
7 Rigips montažen strop
8 Plavajoči estrih

Dopustne ÖNORM B 3358

višine

Električne instalacije:
– na masivni steni (NYM-Kabel)
– vtičnice za votle stene

Pritrjevanje bremen:
– lažja bremena do 0,15 kN (15 kg)

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

– Konzolna bremena
g Sistemski list 2.90.00.

e

e = Oddaljenost težišča

Rigips stenski profil Območje uporabe 1 Območje uporabe 2

CW 150-06 2600 mm3) –

CW 175-06 3000 mm 2500 mm

CW 100-06 4000 mm 3000 mm
Napotek: Dopustno višino obloge je možno
povečati tako, da se nosilni CW profili poveže-

jo oziroma pritrdijo na masivno steno npr. s
pocinkanimi kovinskimi kotniki 3/30 mm.

Območje uporabe 1: Stene v prostorih z man-
jšim številom ljudi npr. stanovanja, hotelski,
pisarniški, in bolnišnični prostori vključno s
hodniki ter podobni prostori in kjer je višinska
razlika finalnih tal med prostori  , 1,0 m.

Območje uporabe 2: Stene v prostorih v
katerih se zbira večje število ljudi npr. večji
prostori za zborovanja, šolski prostori, preda-
valnice, razstaviščni in prodajni prostori ter v
prostorih kjer je višinska razlika finalnih tal
med prostori  $ 1,0 m.

* ali NoCoat Ultraflex
** Pri uporabi oblike robu plošče VARIO

in fugirne mase VARIO.

3) Dopustno samo z dvojno oblogo
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Izvedba po ÖNORM B 3415

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

Vgrajevanje po ÖNORM B 3415
in Rigips navodilh 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

Stenske obloge
Rigips

Predstenska obloga
samostoječa3.22.00




