A FAL ÚJRAGONDOLVA

Lakáselválasztó falak
újragondolva

A SZOMSZÉDOS LAKÁSOK
KÖZÖTT, MERT TERHELHETŐ,
HANGGÁTLÓ ÉS BIZTONSÁGOS

A SZOMSZÉDOS LAKÁSOK
KÖZÖTT, MERT HANGGÁTLÓ
ÉS BIZTONSÁGOS

NYUGALOM, BIZTONSÁG ÉS KIEMELKEDŐ KOMFORT MÉG A TÁRSASHÁZAKBAN IS
Az otthonunkban szeretnénk jól érezni magunkat. Ezért nem csak az fontos, hogy a szobákat elválasztó falak hogyan épülnek
és milyen követelményeknek felelnek meg, hanem komfortérzetünk szempontjából az is kiemelkedő jelentőségű, hogy a
lakásunkat határoló falak milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Az otthon az a hely, amely menedéket nyújt és feltölt.
Fontos szempont, hogy a lakáson belül biztonságban és nyugalomban érezzük magunkat.
A korszerű építészeti megoldásokkal a lakás a benne élők szükségletei szerint alakítható.

A RIGIPS HABITO RENDSZERBEN TALÁLKOZIK A BIZTONSÁG, AZ EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET, A TERVEZŐI SZABADSÁG, A KREATIVITÁS, VALAMINT A GYORS ÉS
TISZTA KIVITELEZÉS.
A szerelt lakáselválasztó falak építése azért is jó választás, mert a hagyományos építési módokhoz képest nagyon gyorsan
kivitelezhető, a kiemelkedő hanggátlásnak köszönhetően biztonságban élvezhetjük az otthon nyugalmát.
A Habito lakáselválasztó falak választásával az egészséges lakókörnyezet kialakítását is támogatjuk, mivel a Habito ® Hydro
építőlemez A+ besorolású, azaz nagyon alacsony a VOC (illékony szerves vegyület) kibocsátása.

A Habito ® Hydro besorolása A+, mivel a károsanyag-kibocsátása
nagyon alacsony.
* A belső légtérbe kibocsátott, belégzés útján mérgezés kockázatát
magában rejtő illékony anyagok A+-tól (nagyon alacsony kibocsátás)
C-ig (magas kibocsátás) terjedő skálán osztályozott szintjére vonatkozó
információ.

ÉPÍTŐLEMEZEK TOVÁBBI ELŐNYŐS TULAJDONSÁGAI:

A RIGIPS

MAGYAR TERMÉK

ÜTÉSÁLLÓSÁG

NAGY
TEHERBÍRÁS

KIVÁLÓ
LÉGHANGGÁTLÁS

NEHÉZ TÁRGYAK
RÖGZÍTÉSE
KÖNNYEDÉN

MAGAS
PÁRATŰRŐ
KÉPESSÉG

Fedezze fel velünk a modern társasházépítés új dimenzióját!

LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ÚJRAGONDOLVA

LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ÚJRAGONDOLVA
MI AZ, AMI A LEGINKÁBB ZAVARJA A TÁRSASHÁZAKBAN ÉLŐKET?
A szomszédos otthonok lakói legtöbbször a nemkívánatos zajokra panaszkodnak. Mindenki máshogyan és máskor
vágyik pihenésre. Van, aki zenehallgatással kapcsolódik ki, van, aki csak csendben tud pihenni, és olyanok is akadnak,
akik barkácsolással töltik a szabadidejüket. Emiatt lényeges a lakások között épülő falak hangszigetelő képessége.
A Habito® lakáselválasztó falak HABITO ® HYDRO terhelhető, ütésálló, tűzgátló, impregnált
építőlemezzel készülnek, melyek ötvözik a falazott szerkezetek tartósságát a szerelt technológia előnyeivel: nagy
teherbírás, jó ütésállóság, áttörésgátlás és kiemelkedően magas hangszigetelő képesség. A hangszigetelés a szerelt
többrétegű falszerkezetek fő előnye, ami a profilvázban elhelyezett szigetelőanyag és az építőlemezek együttes
hatásának köszönhető.
Betörésbiztonság A Habito® lakáselválasztó fal MABISZ besorolás szerint 15 perc áttörésgátlást teljesít. Ez a fal
dupla profilvázra épül, mindkét oldalon 2 réteg Habito ® Hydro 12,5 építőlemezzel és középen egy réteg RB gipszkartonnal.
A külső síkokon elhelyezett 2 réteg Habito ® Hydro építőlemez pajzsként működik és biztosítja az áttörésgátlást.

Tűzvédelem
A Habito ® lakáselválasztó fal 120 perces tűzgátlást biztosít.

Jó hőszigetelő képesség A vázszerkezetben elhelyezett 50+75 mm Isover üveggyapot hőszigetelésnek
köszönhetően, a szerkezet hőszigetelő képessége is kiemelkedő. A hőátbocsátási tényező Isover Akusto hőszigeteléssel
U=0,28 W/m²K, Akuplat hőszigeteléssel U=0,26 W/m²K, ami a fűtött és fűtetlen tér közötti fallal szemben támasztott
követelményeknek is megfelel.
Magas páratűrő képesség Ez a fal nem csak normál páratartalmú lakószobák elválasztását szolgálja, hanem emelt
páratartalmú fürdőszobák és konyhák határoló szerkezeteként is építhető, akár 90% relatív páratartalom esetén is.

Hanggátlás A többrétegű szerelt falak kiemelkedően vizsgáznak ezen a téren, mivel az üregben elhelyezett
szigetelőanyaggal (és a benne lévő levegővel) és a gipszkarton borítással a teljes frekvenciatartományban biztosítják
a hanggátlást. A hagyományos falakhoz képest pedig jobban teljesít a mindennapi életünkben előforduló zajtípusokkal
szemben, mint például beszéd és a magasabb frekvenciájú hanghatások. A szomszédos lakásokat elválasztó falak
esetében az akutéglánál kisebb falvastagság mellett is garantált a csend.
Súlyozott hangszigetelési érték: Rw = 63 dB
Rendszereinkre 25 év szavatosságot vállalunk. A minősítés igényléséről honlapunkon talál bővebb információt.

LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
MÉRET: 2,8 m magas, 4 m hosszú

HABITO ®

AKU TÉGLA
FALVASTAGSÁG
27,4 cm 18,8 cm

A SZERKEZET TÖMEGE
4144 kg 760 kg
ÉPÍTÉSI IDŐ
7 nap 1,2 nap
HANGGÁTLÁS
55 dB 63 dB
NEHÉZ TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A FALRA

TÉGLA

25/30 AKU tégla
kétoldali 12 mm vastagságú
mész-cement vakolattal

üreges dübellel, ütvefúró vagy egyéb gép
használatával

pozdorjacsavarral,
egyszerű csavarhúzóval

ELEKTROMOS DOBOZOK ELHELYEZÉSE
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HABITO

Dupla profilvázra (CW 50+75)
épített oldalanként 2 Habito®
építőlemez és közepén 1 réteg
RB gipszkarton
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LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK RÉSZLETMEGOLDÁSOK
ÉS SZERKEZETI CSOMÓPONTOK

2.1.2
3.2
2.1.1
3.2

15 perc
áttörésgátlás

1.1
2.1.2

El 120 perc

1.14

2.2.2
2.2.1
3.1

1.14

63 dB

JELMAGYARÁZAT:
Habito® DFRIH1 12,5x1200x2000 mm terhelhető,

1.14

3.2

Isover Akusto ásványgyapot szigetelőanyag

ütésálló, tűzgátló impregnált építőlemez

4.1

HartFix HD csavar 3,9x25 mm

1.1

RB 12,5 mm normál gipszkarton

4.2

Habito® Ergofast GTX-F3,5x41mm csavar

1.2.1

Rigidur szárazpadló elem

4.13

Beütőék UDN 6/35

2.1.1

Függőleges CW-profil: R-CW 50 profil

5.1

Vario hézagoló gipsz

2.1.2

Függőleges CW-profil: R-CW 75 profil

5.14

AquaBead élvédő

2.2.1

Vízszintes UW-profil: R-UW 50 profil

5.4

Üvegszálas hézagerősítő szalag

2.2.2

Vízszintes UW-profil: R-UW 75 profil

5.5

Papír hézagerősítő szalag

3.1

Szigetelő szivacscsík

8.16

Elektromos doboz

261f

Lakáselválasztó fal dilatációs csomópontja

1.13

1.13

20

2.1.1

202020

2.1.1

1.13

20

1.1

1.1

2.1.1

2020 20

20

2.1.2

3.2

2.2.2

Dilatációs hézagot a területre vagy hosszúságra vonatkozó alábbi limitértékek elérése esetén szükséges kialakítani:
egyenes szerkezet dilatációs szakaszának maximális hossza 15 m
a dilatációs mező maximális területe 100 m²
Továbbá az épület tartószerkezeteinek dilatációjánál is szükséges mozgási hézag kialakítása.
224_1

Ezekben az esetekben nem várhatók a dilatációs szakaszok jelentős elmozdulásai.
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Lakáselválasztó fal csatlakozása mennyezethez

Lakáselválasztó fal T csomópontja
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4.1

4.13
5.1
2.2.1
5.4
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2.2.2
4.1
4.2
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1.1

2.1.2

600

1.1
2.1.2
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2.1.1
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3.1

5.1
3.1
5.4

1.14
4.1

1.14

2.1.2

1.14

1.14
3.2

3.2
211_3

Lakáselválasztó fal csatlakozása nyers födémhez

Lakáselválasztó fal csatlakozása padlóhoz

204_2

3.2

3.2

1.1

1.1

2.1.1

2.1.1

1.14

1.14

4.2
4.1

1.14

3.1

2.2.1
1.2.1

4.13
5.1

1.14
4.1
3.1
4.13
5.1

Lakáselválasztó fal L csomópontja
4.2

4.1

2.1.2

Lakáselválasztó fal elektromos szerelvényezése
600

3875
5.14

2.2.1

4.2

3.2

1.14

201_2

1.1

1.1

3.2

2.1.2

8.16

3875

5.5

600

1.14

200

>= 30
2.1.1

1.14

600

600

5.1

>= 30

200

200_2

187_3

216_3
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ÉPÍTŐLEMEZZEL KÉSZÜLŐ LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK
Rövid jelölés:
Profilméret/
falvastagság
[mm]

Burkolat

Lakótérben
megengedett
falmagasság, ha a
CW-profilok távolsága
60 cm:

A megadott
tűzállósági
teljesítményhez
megengedett
falmagasság

Tűzvédelmi
osztály
Tűzállósági
határérték

Alkalmazott
ásványgyapot:
Isover Akusto
vastagsága

Súlyozott
hangszigetelési
érték:
Rw (Rw+C)

[mm]

[m]

[m]

EI [perc]

[mm]

[dB]

MABISZ
Ütésállósági besorolás teljes
mechanikai
fokozat
védelemre
[perc]

Lakáselválasztó falak dupla profilvázzal és 2+1+2 réteg építőlemezzel. Faltömeg kb. 62 kg/m²
A függőleges CW-profilok távolsága 600 mm, de a két váz egymáshoz viszonyítva 300 mm eltolással kerül beépítésre.
CW 75+75/213

5x Habito Hydro 12,5

CW 50+75/188*

4x Habito Hydro 12,5 +
1x RB 12,5

6,5

3

A2 EI 120

75+75

62 (60)

ÜK 1

15 perc

4

4

A2 EI 120

50+75

63 (60)

ÜK 1

15 perc

*Hőszigetelési tényező:
- U=0,28 W/m²K, Isover Akusto hőszigeteléssel - megfelel a szomszédos fűtött terek elválasztására vonatkozó követelményeknek
- U=0,26 W/m²K, Isover Akuplat hőszigeteléssel - megfelelel fűtött és fűtetlen terek elválasztására vonatkozó követelményeknek is

KIÍRÁSI SZÖVEGEK:
1. CW 75+75/213 lakáselválasztó fal, dupla profilvázzal és 5 réteg Habito ® Hydro építőlemezzel, középen 1 réteg-, a két
oldalon 2x2 réteg Habito ® Hydro 12,5 építőlemezzel, és 75 + 75 mm Isover Akusto szigeteléssel. A CW-profilok
elhelyezése 600 mm tengelytávolsággal történik, valamint a két profilvázat egymáshoz képest 300 mm
tengelytávolsággal el kell tolni.
Teljesítményjellemzők:
Súlyozott hangszigetelési szám Rw = 62 dB (laboratóriumban mért érték)
Tűzállósági határérték: EI 120 perc; Tűzvédelmi osztály: A2
Megengedett falmagasság: 6,5 m (tűzgátlás esetén 3 m)
MABISZ besorolás: 15 perc áttörésgátlás

2. CW 50+75/188 lakáselválasztó fal, dupla profilvázzal és 5 réteg építőlemezzel, középen 1 réteg
RB 12,5 gipszkartonnal, a két oldalon 2x2 réteg Habito ® Hydro 12,5 építőlemezzel, és 50 + 75 mm Isover Akusto
szigeteléssel. A CW-profilok elhelyezése 60 cm tengelytávolsággal történik, valamint a két profilvázat egymáshoz
képest 300 mm tengelytávolsággal el kell tolni.
Teljesítményjellemzők:
Súlyozott hangszigetelési szám Rw = 63 dB (laboratóriumban mért érték)
Tűzállósági határérték: EI 120 perc; Tűzvédelmi osztály: A2
Megengedett falmagasság: 4 m (tűzgátlás esetén 4 m)
MABISZ besorolás: 15 perc áttörésgátlás

RIGIPS

Habito®
Hydro
DFRIH1

1200 x 2000
x 12,5 mm
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I RENDSZERELEMEK

Rigiprofil
vázszerkezet:
UW és CW

R-UW:
50, 75, 100
R-CW:
50, 75, 100

Vario
hézagoló
gipsz

5 kg,
25 kg

ProMix
Finish készre
kevert glett

5 kg,
15 kg,
25 kg

AquaBead
élvédő

42 x 42 x
3000 mm

Üvegszálas
hézagerősítő
szalag

Szigetelő
szivacscsík

HartFix HD
csavar

Beütődűbel

Habito®
Ergofast
GTX-F csavar

5 cm széles
25 m/tekercs

30, 50, 75,
95 mm
30 m/tekercs

3,9 x 25 mm

6 x 40 mm

4,2 x 41 mm

Rigips műszaki szaktanácsadás: +36 1 296 0534 • rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com
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I LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ANYAGSZÜKSÉGLETE
Termék
Termék megnevezés

Szükséges mennyiség 1 m² falhoz

Csomagolási egység

CW 75+75/213
lakáselválasztó falhoz

CW 50+75/188
lakáselválasztó falhoz

Habito® Hydro DFRIH1 12,5
terhelhető, ütésálló, tűzgátló impregnált építőlemez

2,4 m²/tábla

5 m²

4 m²

RB 12,5 normál gipszkarton

2,4 m²/tábla

1 m²

R-UW 75 profil

100 szál/köteg

1,6 m

0,8 m

R-CW 75 profil

80 szál/köteg

3,8 m

1,9 m

Szigetelő szivacscsík 70 mm széles

30 m/tekercs

2,6 m

1,3 m

R-UW 50 profil

160 szál/köteg

-

0,8 m

R-CW 50 profil

128 szál/köteg

-

1,9 m

30 m/tekercs

-

1,3 m

Csavar 212/3,5x25 mm -1 réteg
RB 12,5 gipszkartonhoz

1000 db/doboz

-

8 db

HartFix HD csavar 3,5x25 mm
1 réteg Habito Hydro építőlemezhez

1000 db/doboz

24 db

12 db

Habito® Ergofast GTX-F csavar 4,2x41 mm
2 réteg Habito Hydro építőlemezhez

800 db/doboz

24 db

24 db

*Beütődübel 6/40

100 db/doboz

3,6 db

3,6 db

5 kg/zsák

1,5 kg

1,5 kg

25 m/tekercs

3,2 m

3,2 m

20 kg/zsák

0,2 kg

0,2 kg

Isover Akusto szigetelőanyag 75 mm vastag

-

2 m²

1 m²

Isover Akusto szigetelőanyag 50 mm vastag

-

-

1 m²

Szigetelő szivacscsík 50 mm széles

Vario hézagoló gipsz
Erősítőcsík üvegszövet
ProMix Finish készrekevert glett

*

Az eredeti épületszerkezetekhez való csatlakozásáshoz alkalmazott rögzítőelemet mindig annak típusa és
állapota szerint válasszuk ki, meghatározása tervezői/kivitelezői feladat.

1.

A kalkuláció nem tartalmaz szabási és egyéb veszteségeket.

2.

Anyagszükséglet számításakor a nyílások 4,0 m² keresztmetszetig teljesen elszámolásra kerülnek, ezzel szemben az
esetleges nyílásképzések nem számolandók el külön.

3.

A fal födém és padló kapcsolatok csatlakozó szivacscsíkkal vannak ellátva, amely egy oldalon öntapadós és
kb. 3,5 mm vastag.

4.

Rigips minőség és rendszergarancia csak és kizárólag Rigips által forgalmazott elemek szakszerű beépítésével
biztosítható.

FONTOS TUDNI!
MIT JELENT A HABITO® HYDRO TERMÉKNÉVBEN A DFRIH1 ?
MSZ EN 520 szabvány szerinti termékjelölés:
D=ellenőrzött sűrűség; F=magas hőmérsékleten is tömör gipszmag; R=megnövelt szilárdság;
I=megnövelt felületi keménység; H1=csökkentett vízfelvétel ≤ 5 %

TÁROLÁSI INFORMÁCIÓK
max. 50°

1,2 x 2,0 m

12,5 mm

12,2 kg/m

2

46 db/raklap
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fedett tárolás

C

max. 90%

A2-s1,d0
7

RIGIPS HABITO ÉS RB ÉPÍTŐLEMEZEKKEL KÉSZÜLŐ
LAKÁSELVÁLASZTÓ FAL
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS ELVÁRT TELJESÍTMÉNYRŐL
®

A lakáselválasztó fal dupla (CW 50 + CW 75) profilvázzal készül, a függőleges profilok távolsága
600 mm. A két váz függőleges profiljai egymáshoz képest 300 mm-rel el vannak csúsztatva. Borításként a
válaszfal mindkét oldalán 2-2 réteg Habito ® Hydro 12,5 mm építőlemezt kell felszerelni, a két profilváz között
1 réteg RB 12,5 mm építőlemezt kell elhelyezni. A középső réteg RB gipszkartont a CW 50-es profilvázhoz
hozzá kell csavarozni. A hanggátlás fokozására a függőleges CW 75 profilok belső (RB építőlemez felőli
oldalára csatlakozó szivacscsík ragasztható.
A két vázszerkezetben 50+75 mm Isover Akusto, Akuplat vagy Domo üveggyapot hőszigetelést kell elhelyezni, a
vázszerkezet üregét teljesen kitöltve. A hőátbocsátási tényező Isover Akusto hőszigeteléssel
U=0,28 W/m²K, Akuplat hőszigeteléssel U=0,26 W/m²K. Szükség esetén a szigetelő anyagot roskadás,
lecsúszás ellen rögzíteni kell.
Az építőlemezek illesztéseit minden rétegben Vario hézagoló anyaggal ki kell tölteni, hézagerősítő szalag
használata csak a legkülső rétegekben szükséges. Az építőlemezek felszereléséhez RB lap esetében 212-es
Rigips gyorsépítő csavar, 1 réteg Habito ® Hydro esetében HartFix HD 3,9x25 mm-es csavar,
2 réteg Habito ® Hydro esetében Habito ® Ergofast GTX-F 4,2 x 41csavar használandó. Egyebekben a Rigips
válaszfalakra vonatkozó általános technológiai leírás szerint kell eljárni.
A technológiai szempontból helyesen kivitelezett fent leírt szerkezet alkalmas lakások közötti illetve lakás és
folyosó közötti biztonságos elválasztásra.
A MABISZ ajánlása alapján a szerkezet 15 percen túli áttörésgátlással bír, és teljes mechanikai védelmet
biztosít. A MABISZ ajánlás a honlapunkról az alábbi oldalon letölthető:
http://www.rigips.hu/hu/letoltesek/rendszerminositesek MABISZ ajánlás - Rigips Habito ® + RB válaszfalak
mechanikai védelemmel. Száma: 5604-10-2/20170216
A szerkezet tűzvédelmi teljesítménye az ÉMI M1-T225K-12075-2017/2 vizsgálati jegyzőkönyve alapján
EI 120 perc. A tűzvédelmi teljesítmény 4 m falmagasságig igazolható.
A fent leírt szerkezet hanggátlása laboratóriumi körülmények között az ÉMI M1-C142K- 11149-2016 számú
jegyzőkönyve alapján Rw (+C) 63 (60) dB volt.

Budapest, 2020. január 15.

Szentesi Mária
műszaki és termékfejlesztési vezető

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
www.rigips.hu I fb.com/RigipsHungary I youtube.com/RigipsHungary
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
HU-DOP_HABITO_H_12,5_007

1.

A termék egyedi azonosítója
Habito ® Hydro PRO (DFRIH1) 12,5
Megnövelt szilárdságú és felületi keménységű, tűzgátló, impregnált gipszkarton építőlemez

2.

Felhasználás céljai
Építőlemez szerelt szerkezetek (pl. válaszfalak, álmennyezetek) építéséhez
Termékkör 7: Gipsztermékek

3.

Gyártó
Saint-Gobain Hungary Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
A Rigips márkanév bejegyzett szóvédjegy
www.rigips.hu

4.

Az AVCP-rendszer(ek)
3. számú rendszer: a nyírószilárdság vizsgálatához
4. számú rendszer: első típusvizsgálat és szabványnak megfelelő gyártásellenőrzés

5.

Harmonizált szabvány
A termék megfelel az MSZ EN 520:2004+A1:2009 szabvány előírásainak

6.

A nyírószilárdsági vizsgálatot végző külső szervezet
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Azonosító száma: 1415
végezte el, a nyírószilárdsághoz az első típusvizsgálatot, és kiadta az erről szóló jegyzőkönyvet:
M1-A143K-10840-2016/A

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
www.rigips.hu I fb.com/RigipsHungary I youtube.com/RigipsHungary
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FOLYTATÁS I TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT HU-DOP_HABITO_H_12,5_007

7.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmények

Érték

Harmonizált műszaki
szabvány

Szabvány szerinti jelölés

DFRIH1

MSZ EN 520:2004+A1:2009

Tűzvédelmi osztály

A2-s1-d0

MSZ EN 520:2004+A1:2009

Névleges lapvastagság

12,5 mm

MSZ EN 520:2004+A1:2009

Sűrűség

>920 kg/m3

MSZ EN 520:2004+A1:2009

Hővezetési tényező

0,25 W/mK

MSZ EN 520:2004+A1:2009

6-10

MSZ EN 520:2004+A1:2009

min. 1000 N

MSZ EN 520:2004+A1:2009

min 400 N

MSZ EN 520:2004+A1:2009

995 N

MSZ EN 520:2004+A1:2009

H1

MSZ EN 520:2004+A1:2009

Teljes vízfelvétel

<5%

MSZ EN 520:2004+A1:2009

Veszélyes anyag tartalom

NPD

MSZ EN 520:2004+A1:2009

A+

ISO 16000-9:2006,
CEN/TS 16516:2013

Fő jellemzők

Páradiffúziós ellenállási szám µ
Hajlítószilárdság (hosszirány)
Hajlítószilárdság (kereszt irány)
Nyírószilárdság
Vízfelvételi osztály

Illékony szerves vegyület kibocsátás
*Ütésállóság

MSZ EN 520:2004+A1:2009

*Tűzállósági határérték

NPD

*Léghanggátlás

MSZ EN 520:2004+A1:2009
MSZ EN 520:2004+A1:2009

*Ezek a tulajdonságok a rendszertől függnek, és a gyártótól függően a www.rigips.hu weboldalon
megtalálhatók. NPD= No Performance Determined – Nincs meghatározott teljesítmény
Az 1. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban bejelentett teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban
meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2020. január 01.

ZÁM Zoltán
műszaki- és ellátásilánc-igazgató

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
www.rigips.hu I fb.com/RigipsHungary I youtube.com/RigipsHungary

A MINDENKOR FRISSÍTETT TELJESÍTMÉNYNYILATOK HONLAPUNKRÓL LETÖLTHETŐK.

LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ÚJRAGONDOLVA

TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE

SZERKEZETEKHEZ

POZDORJACSAVAR

Habito® Hydro válaszfalakhoz polcok, tv, szekrény,
konyhaszekrény és egyéb tárgyak rögzítéséhez (egyszerű
csavarhúzóval behajtható). Pozdorjacsavar behajtását
lehetőleg kézi csavarhúzóval végezzük. Csavarbehajtó gép

Pozdorjacsavar

A pozdorjacsavar
típusa

Teherbírás [kg]

Egyrétegű Habito® Hydro építőlemez

5,0 x 50 mm

15

Kétrétegű Habito® Hydro építőlemez

6,0 x 50 mm

30

használata esetén alacsony fordulatszámot válasszunk,
hogy a csavar megfelelő menetet tudjon vágni magának a
gipszmagba, ne roncsolja azt. A nem megfelelően behajtott
pozdorjacsavar terhelhetősége jelentősen csökken.

KÉPSZÖGEK
Megengedett max. terhelés [kg]

Képszögek
Habito® Hydro építőlemez

1 szög

2 szög

3 szög

17

28

39

FÉM ÜREGDÜBELEK
Fém üregdübel

A dübel típusa

Teherbírás [kg]

Egyrétegű Habito® Hydro 12,5 mm
építőlemez

Molly 4S

40

Kétrétegű Habito Hydro 12,5 mm
építőlemez

Fisher HM6 dübel

65

®

TV KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE

VÁLASZFALAKHOZ

A TV készülék rögzítésénél be kell tartani a gyártó előírásait. Ha 4 rögzítési pontot javasolnak, akkor ezt 4 csavarral
kell megoldani.

Figyelmeztetés:
A Habito® építőlemezekkel készült szerkezetek építésénél a gipszkartonozási szabályok szerint kell eljárni, a Rigips Kivitelezői Kézikönyv értelmében.

www.rigips.hu I www.youtube.com/RigipsHungary I www.fb.com/Rigips.Hungary
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CW 50+75/188
LAKÁSELVÁLASZTÓ FAL ÉPÍTÉSE
1

Kitűzés
Történhet lézer segítségével

2

Válaszfal tartószerkezetének építése dupla Rigiprofil-vázzal (50 + 75 mm-es profilokkal)

3

Elsőként a CW 50-profilváz készül el, mivel ehhez csavarozzuk a középső RB (normál) 12,5 mm
gipszkartont
a) UW 50 (vízszintes) profilok szerelése: a vízszintes UW 50-profilokra szigetelő szivacscsík felragasztásra, majd a
profilok rögzítése a padlóra és a mennyezetre beütődűbelek segítségével.
Beütődűbel távolság: 800 mm; sarkoknál az első távolsága max. 200 mm
b) CW 50 (függőleges) profilok szerelése: a határoló CW- profilokra szigetelő szivacscsík felragasztása, majd a profilok
elhelyezése 600 mm-es tengelytávval. A CW-profiloknak a tényleges belmagasságnál kb. 10-20 mm-rel rövidebbnek kell
lenniük. Szerelés közben figyelni kell, hogy a profilokban lévő H nyílások ugyanabba a magasságba kerüljenek, mivel az
elektromos vezetékek ebben lesznek elvezetve.

4

Az RB 12,5 mm (középső) gipszkarton építőlemez csavarozása a CW 50-profilvázhoz
Az RB gipszkarton építőlemez rögzítése a profilvázhoz 25 mm hosszú 212-es Rigips önmetsző csavarokkal.
Az RB építőlemezek illesztéseit Vario hézagoló anyaggal ki kell tölteni, hézagerősítő szalag a belső rétegnél nem
szükséges.

5

Szigetelőanyag elhelyezése a CW 50-profilvázban
A vázszerkezetben 50 mm Isover Akusto, Akuplat vagy Domo üveggyapot hőszigetelést kell elhelyezni, a vázszerkezet
üregét teljesen kitöltve. Szükség esetén a szigetelő anyagot roskadás, lecsúszás ellen rögzíteni kell, például PENDEX
rögzítővel.

6

Első réteg Habito® Hydro 12,5 mm gipszkarton építőlemez csavarozása a CW 50-profilváz külső oldalához
Az első réteg Habito ® Hydro 12,5 mm építőlemez csavarozása a CW 50-profilváz külső oldalához HartFix HD 25 mm-es
csavarokkal. Az építőlemezek illesztéseit Vario hézagoló anyaggal ki kell tölteni, hézagerősítő szalag a belső rétegnél
nem szükséges.

FONTOS TUDNI!
AZ ÉPÍTŐLEMEZEK VÁGÁSA
A Habito ® Hydro építőlemez gipszkarton fűrésszel, gipszkartonvágó késsel
vagy rókafarkú fűrésszel vágható. Az építőlemezek felületén a nyílások
dobozfúróval, lyukreszelővel vagy szúrófűrésszel vághatók ki.

AZ ÉPÍTŐLEMEZEK PROFILVÁZHOZ TÖRTÉNŐ
RÖGZÍTÉSE
A Habito ® Hydro építőlemezek profilvázhoz történő rögzítése különleges

ERGOFAST GTX-F CSAVAR

csavarokkal történik. Egy réteg Habito ® Hydro építőlemez rögzítéséhez
HartFix HD 3,9x25 mm csavart használunk, a második réteg Habito ® Hydro
rögzítéséhez Habito ® Ergofast GTX-F 4,2x41 mm csavart alkalmazunk.
Az építőlemez színoldalának kell kifelé néznie, mert csak az alkalmas
a hézagolásra, glettelésre, illetve a felületképzés fogadására. A csavar
távolsága a lap széleitől a következő: a kartonnal borított éleknél min. 10
mm, vágott éleknél min. 15 mm.

12
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HARTFIX CSAVAR

LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ÚJRAGONDOLVA

7

Következik a CW 75-profilváz szerelése
a) UW 75- (vízszintes) profilok szerelése: Az UW 75-profilokat, közvetlenül a középen lévő RB 12,5 mm gipszkarton
mellett, vagy megadott távolságra szereljük, az elérni kívánt falvastagság függvényében. (min falvastagság 188 mm)
Az UW 75-profilokra szigetelő szivacscsík felragasztása és a profilok rögzítése a padlóra és a mennyezetre, beütődűbel
segítségével. Amennyiben a CW 75-profilváz közvetlenül az RB 12,5 mm gipszkartonokra rászorítva kerül szerelésre, a
profilok gipszkartonnal érintkező felületére szivacscsíkot kell ragasztani.
Beütődűbel távolság: 800 mm; sarkoknál az első távolsága max. 200 mm
b) CW 75-(függőleges) profilok szerelése: a határoló CW-profilokra szigetelő szivacscsík felragasztása és a profilok
elhelyezése. Amennyiben a CW 75- profilváz közvetlenül az RB 12,5 mm gipszkartonokra rászorítva kerül szerelésre, a
profilok gipszkartonnal érintkező felületére szivacscsíkot kell ragasztani.
A CW-profilokat a tényleges belmagasságnál rövidebbre kell vágni (kb. 10-20 mm-rel).

8

Szigetelőanyag elhelyezése a CW 75-profilvázban
A vázszerkezetben 75 mm Isover Akusto vagy Domo üveggyapot hőszigetelést kell elhelyezni, a vázszerkezet üregét
teljesen kitöltve. Szükség esetén a szigetelő anyagot roskadás, lecsúszás ellen rögzíteni kell, például PENDEX
rögzítővel.

9

Első réteg Habito® Hydro 12,5 mm gipszkarton építőlemez csavarozása a CW 75-profilváz külső oldalához
Az első réteg Habito ® Hydro 12,5 mm építőlemez csavarozása a CW 75-profilváz külső oldalához HartFix HD 25 mm-es
csavarokkal. Az építőlemezek illesztéseit Vario hézagoló anyaggal ki kell tölteni, hézagerősítő szalag a belső rétegnél
nem szükséges.

10

Második réteg Habito® Hydro 12,5 mm gipszkarton építőlemez csavarozása a CW 50-profilváz külső
oldalához
A második réteg Habito ® Hydro 12,5 mm építőlemez csavarozása a CW 50-profilváz külső oldalához Habito ® (Ergofast)
GTX-F 41 mm-es csavarokkal. Az építőlemezek illesztéseit Vario hézagoló anyaggal ki kell tölteni, üvegszálas
hézagerősítő szalag alkalmazásával.

FONTOS TUDNI!
HÉZAGOLÁS, FELÜLETI GLETTELÉS ÉS FELÜLETKEZELÉS
A Habito ® Hydro építőlemezek hézagolása a Rigips rendszerben a Vario hézagoló gipsszel és üvegszöveget
hézagerősítő szalaggal történik. A felületi gletteléshez ProMix Finish készrekevert glettelő anyagot használunk,
amely ideális termék a Q4 minőségű felület kialakításához. A végső felület kialakítása a kereskedelemben kapható
termékekkel történik, mint például festékek, tapéták, burkolólapok. A Habito ® Hydro építőlemez 1 rétegben építve is
alkalmas burkolásra. Felületképzéskor az alkalmazott anyagok gyártója által előírt használati utasítást be kell tartani!

www.rigips.hu I www.youtube.com/RigipsHungary I www.fb.com/Rigips.Hungary
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Habito® Hydro EPD
Környezetvédelmi
terméknyilatkozat

A JÖVŐ MOST KEZDŐDIK!
A FENNTARTHATÓ ÉLETTÉR
KIALAKÍTÁSA

Az épületek óriási hatást gyakorolnak a környezetre

Az épületek építésük és használatuk során egyaránt komoly
hatást fejtenek ki a környezetre, ezért jelentős szerepet
játszanak jelenünk környezetvédelmi problémáiban.
Ez az oka annak, hogy egyre fontosabbá válnak a fenntartható
építési folyamatok.
A Saint-Gobain gipsz üzletágában olyan fenntartható
megközelítést dolgoztunk ki, amely segít az építőiparban
dolgozó partnereinknek (többek között az építtetőknek, a
tervezőknek és kivitelezőknek),hogy innovatív megoldásokat
és szolgáltatásokat ajánlhassanak ügyfeleiknek.

12%12%

Teljes
TELJESfelhasznált
vízmennyiség
FELHASZNÁLT
VÍZMENNYISÉG

co

Üvegházhatást
ÜVEGHÁZHATÁST
okozóGÁZOK
gázok
OKOZÓ

ipari alternatívája: a DSG gipsz a
széntüzelésű erőművek füstgázának
kéntelenítéséből származik.

40%

40%

40%

Teljes energiaTELJES ENERGIAfelhasználás
FELHASZNÁLÁS

2

30%
30%

A természetes gipsznek van

40%

Szilárd
hulladék
SZILÁRD
HULLADÉK
ELŐÁLLÍTÁSelőállítás

Nemzetközi adatforrás: UNEP SBCI

2011

Hisszük, hogy a mi feladatunk olyan innovatív
termékeket és megoldásokat ajánlani, amelyek
csökkentik ezeket a környezeti hatásokat. Úgy véljük,
ha még inkább környezetbarát termékeket ajánlunk,
elérhető ez a cél.

A gipszkartonhoz szükséges gipsz
előállítása legfeljebb 160oC-on
történik: ez alacsonyabb, mint az
otthoni tortasütés hőmérséklete!

MI IS AZ AZ ÉLETCIKLUS
ELEMZÉS (LCA)?

Célunk, hogy ne csupán kiváló teljesítményű termékeket
kínáljunk, hanem egyben olyanokat, amelyek teljes
élettartamuk során – a nyersanyag-kitermeléstől az
újrahasznosításig – kímélik a környezetet.
A Habito ® Hydro építőlemezek építőlemezek alapanyagaként
felhasznált gipsz a Mátrai Erőmű melléktermékének
felhasználásával előállított alapanyag. Az erőmű füstgázának

ÉLETCIKLUS
SZÁMÍTÁS

EPD

HELYSZÍNI
ADATOK

5

kéntelenítési eljárásával nyert gipsz lehetőséget teremt arra,
hogy lassítsuk a természetes erőforrások kimerítésének
folyamatát, valamint csökkentsük a kéndioxid-kibocsátást.
Az így előállított gipsz elősegíti a természetes
alapanyagkészlet megőrzését.
A gipsz 100%-ban és akárhányszor újrahasznosítható.
A gyártás alacsony hőmérsékleten, minimális
károsanyagkibocsátással és vízfelhasználással történik.
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Az életciklus elemzés egy termék környezeti
hatásait értékelő, átfogó módszer, amely a termék
teljes élettartamát vizsgálja.
Az építőipar résztvevői részéről egyre nagyobb
elvárás, hogy megismerhessék az építési termékek
környezeti hatásait.

Rigips műszaki szaktanácsadás: +36 1 296 0534 • rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

#MISSIONTOEARTH
A Saint-Gobain minden eszközével támogatja a természetes és
épített környezetünk ápolását, megóvását és körültekintő
fejlesztését célzó tevékenységeket - a következő generációk
számára. A fenntartható lakókörnyezet fejlesztésében és az
építőiparban világelső cégcsoport építőanyagok és magas
teljesítményű anyagok tervezésével, gyártásával és
forgalmazásával nyújt innovatív megoldásokat a gazdasági
fejlődés, az energiahatékonyság és a környezetvédelem egyre
növekvő igényeire.

Saint-Gobain Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
www.rigips.hu
fb.com/RigipsHungary
youtube.com/RigipsHungary

