
Načrtovanje in gradnja
s sistemi Rigips.

Podstrešneobloge
Rigips®

Lesenaalikovinska
podkonstrukcija

Gradnjapodstrešja Detajli
Stranskestene
Zalibrezzahtev
požarnezaščite

4.75.01 4.75.02
Stranska stena (kolenčna stena)
IzvedbaA

Stranska stena (kolenčna stena)
IzvedbaB

1 Rigips gradbene plošče RB
2.1 Montažne letve
2.2  Leseni stojke
2.3 Zaključni tramič
3 Mine ral na volna Isover
4 Parna zapora Isover

Višina stranske stene do 100 cm –
Izvedba A.

Višina stranske stene nad 100 cm –
Izvedba B.

Pri postavljanju stranske stene je
mogoče glede na lego toplotne izola-
cije izbirati med dvema različnima
izvedbama. Pri tem je odločilno, ali
naj ostane prostor med strešno kapjo
in stransko steno dostopen ali ne.

Če toplotna izolacija poteka po
stranskih stenah, je treba v prvi
delovni fazi ob straneh na škarnike
pribiti lesene stebričke, npr. 6/6 cm,
ki na tleh stojijo na priključnem tra-
miču, npr. 4/6 cm. Na te stebriče je
treba pritrditi prečne letve z enakim
razmakom (l) kot na strešini.

Če znaša višina stranske stene več
kot 1 m, se prostor za njo pogosto
uporablja kot površina za shranje-
vanje. V trem primeru je smiselno
izolirati in obložiti vso strešino do
kapi.
Pred oblaganjem strešine je treba
pritrditi letev v višini, na kateri se
kasneje pričvrsti priključna letev za
stransko steno.
Lesene stebre je treba poševno prire-
zati v skladu z naklonom strehe in
pritrditi na zgornji in spodnji priklju-
čni tram.
Razmak med stebri (za prečno pritr-
jevanje) znaša 65 cm pri gradbenih
ploščah Rigips Vario RB 12,5 mm.
Če je višina kolenčne stene več kot
1,25 m (širina plošče), je mogoče
plošče Rigips Vario polagati v smeri
daljših stranic. Pri tem razmak ste-
brov ne sme prekoračiti 62,5 cm.

ca.15cm
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Podstrešne obloge Rigips
Lesena/kovinska - Podkonstrukcija

Stranske stene z ali brez
zahtev za požarno odpornost

4.75.03
Stranska stena zzahtevamizapožarnozaščitopo izvedbi A,
Lesena podkonstrukcija

4.75.05
Stranska stena zzahtevamizapožarnozaščitopo izvedbi A,
Kovinska podkonstrukcija

1 Rigips ognjeodporne plošče RF
(Debeline in podporne širina l plošč
enako kot pri strešini)

2.1 Montažne letve
2.2 Lesene stojke 60/60 mm
2.3 Zaključni tramič 60/40 mm
3 Mine ral na volna Isover

(kot pri strešini)
4 Parna zapora Isover

1 Rigips ognjeodporne plošče RF
(debelina plošč kot pri strešini)

2.4 Rigips klobukasti profil
2.5 Zaključni pro fil UW 50 - 06
2.6 Pokončni profil CW 50 - 06

(Razmak = 62,5 cm)
3 Mine ral na volna Isover

(kot pri strešini)
4 Parna zapora Isover

Sranskastenazzahtevami
požarnezaščite.
Če se pri gradnji podstrešij zahteva
požarna zaščita, je treba morebitne
stranske stene izdelati v požarno
zaščitni izvedbi po detajllih 4.75.03
oz. 4.75.05.

Izvedba A:
ZahtevanapožarnazaščitaEI30.
Pri razredu požarne zaščite EI 30 se
lahko obloga strešine nadaljuje na
stransko steno.
g Detajli 4.75.03 in 4.75.05. 
Pri tem odprtine npr. vrata, revizijska
vratica itd niso dopustni.

IzvedbaB:
Stranskestenebrezzahtevpožarne
zaščite.
Če se požarno zaščitna obloga
(EI 30/EI 90) strešine nadaljuje do
kapi, požarna zaščita za stranske
stene ni potrebna.
g Detajl 4.75.02.
V tem primeru se v stranski steni
lahko predvidijo odprtine.
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