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3.80.15Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Montažna stena 
Rigips®

Požarno zaščitna
stena jaška
brez
podkonstrukcije

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

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

do 4000 mm
(s priključkom na montažne stene, 
možne vogalne konstrukcije)

Širina stene
do 2000 mm

Teža stene
cca. 37 kg/m2

(brez izolacije)

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

2 Tesnilni trak Rigips tesnilni trak, najmanj razreda gorljivosti E po
EN 13501-1, če je debelina ̂  5mm in stiki zapolnje-
ni ali Glasroc F/Ridurit plošče in tesno nalegajo na pri-
ključno steno.

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

Fugiranje     Izvedba    Po Rigips navodilih za fugiranje.  
Stiki plošč in obodne priključne stike se zapol-
nijo z VARIO fugirno maso.

Horizontalni prerez

Pritrditev na 
obodni okvir
dvoslojna  obloga
Ridurit Glasroc F

3.80.15 Zvočna zaščita
Rw do 40 dB

EI 90

EI 90



3.80.15

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).
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Požarna zaščitna stena jaška EI90
brez kovinske podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

Dopustne višine
sten

Dokazilo: Preizkus

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), v razmiku #
500 mm na priključnem Rigips tes-
nilnem traku.
Obodne priključne fuge obdelajte z
VARIO fugirno maso..

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

2. - oz. 3. strana izvedba:
Detajlne rešitve 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, z razmikom 600 mm.
2. sloj: Pritrjevanje ravno tako v
kotne profile z Ridurit hitrovgradni-
mi vijaki TB 3,8 x 55 mm. 
Poleg tega se plošče polagajo 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 in
ne vplivajo na razred požarne zaščite

Navodilo za montažo

Področje vgradnje

neomejena         

Zvočna zaščita
ÖNORM B 8115

Rw,R

RL,w,R

R´w,R

Obloga Debelina Mineralna
Ridurit Glasroc F stene volna Rw

mm mm mm dB

2 x 20 40 - 34

2 x 20 40 40 40
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3.80.15Požarna zaščitna stena jaška EI90
brez kovinske podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

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

Details

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

3.80.15 E
Talni priključek

Detajl 3.80.15 A
Pri trostrano grajenih stenah za
jaške > 3 metrov višine do max. 4
metre višine je treba med sloje plošč
vstaviti dodaten kotni profil (3).
Skupna razvita širina lahko znaša do
2 metra (glej skice na levi).  
Dvostrana stena za jaške je dopust-
na do višine 4 metre. Pri dolžinah
stranic preko 1 metra do največ 2
metra se med obloge vstavi dodaten
jeklen kotnik (3) (glejte dodaten
detajl).

Detajl 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 VARIO fugirno maso. Za
dosego brezhibnega priključka
namestite ojačitveni bandažni trak
iz steklenih vlaken - voal (5.1).

Detajl 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 namestiti izolacijski robni
trak.

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

Alternativa z 2 Ridurit - trakoma

£ 2m

£
 
2m

£ 2m
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Požarna zaščitna stena jaška EI90
brez kovinske podkonstrukcije

Montažne stene Rigips
Enostrana dvoslojna obloga

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




