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3.80.10Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažna stena 
Rigips®

Požarno zaščitna
stena jaška
z enojno kovinsko
podkonstrukcijo

Dvoslojna
obloga
Glasroc F/Ridurit

Zvočna zaščita
Rw do 40 dB

Požarna zaščita
EI 90 (ino)
Požarna odpornost iz strani
prostora ali s strani jaška

Višina stene
do 4250 mm

Teža stene
cca. 39 kg/m2

(brez izolacije)

3.80.10

1 Obloga 2 x Glasroc F/Ridurit 20 mm 
Pritrditev   Rigips vijaki ali gradbene spojke

(samo na čelnih stranicah)

2 Tesnilni trak Zvočna zašcita     Rigips tesnilni trak, gorljivost razreda najmanj
E po EN 13501-1, če je d ^ 5 mm in stiki
zapolnjeni ali Glasroc F/Ridurit plošče tesno
nalegajo na priključno steno

3 Podkonstrukcija  3.1 Priključek      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 zvočna ali toplotna zaščita

5 Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih. Stike plošč in obodne  
stike zapolniti s fugirno maso Rigips VARIO, ter
ojačati z Rigips bandažnim trakom iz steklenih
vlaken (voal).

Horizontalni prerez

EI 90

EI 90
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Požarno zaščitna stena jaška EI90 z
enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Dopustne višine
sten

Dokazilo: Preizkus

Zvočna zaščita
ÖNORM B 8115

Rw = zvočna izolacija montažne stene brez
upoštevanja stranskih gradbenih elementov.
Laboratorijska vrednost za nadaljne dokazne
postopke in izračune.

Dokazilo: Preizkus

Zmanjšanje vrednosti zvočne zaščite Rw pri
vgradnji revizijskega pokrova:
- ca. 1 dB za steno jaška brez mineralne volne
- do 3 dB za steno jaška z mineralno volno
(Rigips izkustvena vrednost)

Navedeni podatki opisujejo neposredno zvoč-
no zaščito 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 upoštava vrednost bočne zvoč-
ne izolacije RLw,R cca. 60 dB (Rigips izkustvena
vrednost).

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Obloga Rigips Debelina Mineralna
Ridurit Glasroc F stenski profil  stene volna Rw

CW
mm mm mm dB

2 x 20 > 50-06 > 90 - 34   

2 x 20 > 50-06 > 90 50 40   

Debelina Rigips Stenski
obloge stenski profil profil

CW      razmik dopustne višine   
mm mm mm mm

50-06 £ 1000 2700 1)

2 x 20 75-06 £ 1000          3950

100-06 £ 1000 4000 

50-06 £ 625 3550 1)/2800

2 x 20 75-06 £ 625          4000 

100-06 £ 625 5000

1) Vrednosti veljajo samo za področje vgardnje A in B1 po ÖNORM B 1991-1-1
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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
Na vogalih sten (3.80.10 A) so obloge
pritrjene na Rigips stenske profile
CW z vijaki za hitro vgradnjo Ridurit
35 mm oz. 55 mm z razmikom 200
mm. 
Povezava na čelnih stranicah se
lahko izvede bodisi z vijaki Ridurit 55
mm bodisi s gradbenimi sponkami iz
jeklene žice 50/11,25/1,53 v razmiku
200 mm.

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

Detajl 3.80.10 C
Če je treba steno za jaške priključiti
na obešene ali neposredno pritjene
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 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 ojačitveni bandažni trak steklen

voal
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-
zivnih vložkih M6 x 20, razmik
# 1000 mm na Rigips tesnilnem
traku.

Stropni priključek:
Z vijaki M6 x 25 v kovinskih ekspan-
zivnih vložkih M6 x 20, razmik 
# 500 mm na Rigips tesnilnem
traku.
Fugo med obema Ridurit ploščama
in stropom zapolniti z 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 CW profil montaž-
ne stene (če na mestu priključka ni
Rigips CW profila, ga je potrebno
dodatno vgraditi).

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

stuje polaganje tesno na stik brez
fugiranja stikov.

2. sloj – pritrjevanje na CW profile z
Rigips vijaki za hitro vgradnjo 3,5 x 55
mm, razmik vijakov 250 mm (v vogalih 
# 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 ca. 200 mm
in vertikalno ca. 600 mm. Na stike
namestite Rigips ojačitveni bandaž-
ni trak iz steklenih vlaken in zapolni-
te z 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.
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Ognjeodporna plošča Glasroc F/ Posebna ognjeodporna plošča iz 
Ridurit mavca z deležem celuloze in dodatno

ojačitvijo iz steklenih vlaken. 
Negorljiv material razreda A1 po EN 
13501-1. Izdelano v skladu s harmoni
ziranim evropskim standardom za 
mavčno vlakneno ploščo 
EN 15283-1:2008, tip GM-F,H2.

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 zaščitna stena jaška EI90 z
enojno kovinsko podkonstrukcijo

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Navodila za montažo




