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Hangszigetelő szerkezetek csomópontjai
Szerelt fal csatlakozása 

nyers födémhez:

 Szerelt fal csatlakozása 
padlóhoz

Szerelt fal lábazati 
csatlakozása nyers födémhez
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Hangszigetelő szerkezetek szerelési követelményei:
 ü A szerkezet peremén beépítendő profi lokra csatlakozó szivacscsíkot kell ragasztani.

 ü Az előírt ásványgyapot szigetelést teljes területen kell alkalmazni.

 ü A hanggátlás mérésénél a válaszfalakban a CW-profi lok távolsága 60 cm volt. 

 ü Az egyes csatlakozási pontok nem képezhetnek úgynevezett „akusztikai 
hidakat”. A falcsatlakozások, valamint az L és T csomópontok esetében 
a gipszkarton borítást meg kell szakítani az ábráknak megfelelően.

 ü Szerelt fal csatlakozása padlóhoz úgy kell történjen, hogy az aljzatbetont 
megszakítjuk. A végső padlóburkolatot a válaszfal megépítése után helyezzük 
el, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a padlóréteget meg kell szakítani.

 ü A „szerelt fal lábazati csatlakozása nyers födémhez” csomópont esetében 
a gipszkarton szerkezetet „papucsolni” kell. Ez azt jelenti, hogy be kell építeni egy 
nedvesség szivárgását megakadályozó réteget, valamint egy hangszigetelő réteget 
is. A padlóréteg (esztrich) elkészülte után a gipszkarton papucsot el kell távolítani, és 
a gipszkarton borítást a födémtől – attól mintegy 1 cm-re megemelve – kell kezdeni.

 ü Szerelt fal csatlakozása nyers födémhez lehetőleg úgy 
történjen, hogy a vakolt felületet megszakítjuk.

 ü Hézagolásnál törekedni kell a hézagok hézagoló anyaggal való teljes kitöltésére.

 ü Az áttörések számát minimalizálni kell. Az áttöréseknél törekedni kell 
az áttörések ásványgyapot szigeteléssel történő körbeburkolására. Erre 
a célra használható a 100-110 kg/m3-es ásványgyapot szigetelőanyag. 

 ü Az elektromos dobozok a fal két oldalán nem helyezkedhetnek el egymással szemben.

 ü Az elektromos dobozokat a válaszfal vízszintes metszetében úgy kell elhelyezni, hogy 
két elektromos doboz között mindig legyen egy függőleges CW-profi l. Függőleges 
irányban az elektromos dobozok között legalább 400 mm távolság legyen.

Jelmagyarázat
1. Borítás
1. 1. Blue Acoustic  12,5 

gipszkarton építőlemez
2. Profi lok
2. 1. CW-profi l
2. 2. UW-profi l
3. Ásványgyapot szigetelés
4. Csavarok
4. 1. 212/25 gyorsépítő csavar
4. 2. 212/35 gyorsépítő csavar

5. Hézagkitöltés
5. 1. Super vagy Vario 

hézagoló anyag
5. 2. Beglettelt hézagerősítő szalag
6. Rögzítés tartószerkezetbe
7. Csatlakozó szivacscsík
8. Nedvesség szivárgását 

megakadályozó réteg
9. Elektromos dobozok

Szerelt fal T csomópontja, 
a gipszkarton borítás megszakításával

A csend építőlemezei
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Blue Acoustic gipszkarton felületek kezelése:

 ü 330x330x7 mm kerámia burkolat 
fogadására alkalmas válaszfal rétegrendje:

 » A szokásos 60 cm-es profi lkiosztás 
esetén, a válaszfal legalább 2x2 réteg 
gipszkarton alkalmazásával készüljön.

 » Amennyiben, helyszűke miatt nem 
oldható meg a kétrétegű burkolás, úgy 
a válaszfalban elhelyezett profi lokat, 
40 cm távolságra kell sűríteni.

 » Mindkét esetben a burkolat alatt közvetlenül 
a Blue Acoustic 2.0 RFI építőlemezeket 
alkalmazzuk. A rétegrendben szereplő 
további gipszkartonok kiválasztása, 
a tűz-védelmi és léghanggátlási 
szempontokat is fi gyelembe véve történik.

 ü 330x660x8 mm kerámia burkolat 
fogadására alkalmas válaszfal rétegrendje:

 » 30 cm-es profi lkiosztással és 2x2 
réteg Blue Acoustic 2.0 RFI 12,5 
gipszkartonnal készülő válaszfal

Kerámia burkolatok esetében a  csempebur-
kolat alatti felső réteg gipszkarton lapokat 
nem hézagoljuk, fl exibilis csemperagasz-
tóval kell a  hézagokat is kitölteni. Azokon 
a helyeken, ahol a felületet csapó víz is érheti 
(pl.: mosdók, zuhanyzó környéke), a burkoló-
lapok felragasztása előtt vízszigetelő réteget 
kell felkenni. Amennyiben a  csempeburkolat 
alatt is készült hézagolás, úgy a csempe felra-
gasztása előtt a teljes felületet Rikombi-Grund 
alapozóval kezeljük le az  egyenletes tapadás 
érdekében.

Festés
 ü A felület nedvszívó-képességének csökkentése és kiegyenlítése érdekében a hézagolt 

és csiszolt lapok felületét Rigips alapozóval (Rikombi-Grund) kell kezelni. 

 ü Festeni vizes hígítású (diszperziós) festékkel javasoljuk, mely lég- és páraáteresztő. 

 ü A festést hengerrel vagy festékszóróval végezzük. Nem 
alkalmazható mész-, szilikát-, vízüvegfesték. 

 ü A festést a gyártók használati utasításai alapján kell végezni

Burkolás Blue Acoustic 2.0 RFI építőlemezekre
A Blue Acoustic 2.0 RFI gipszkarton burkolására vonatkozó előírások megegyeznek 
az általános gipszkarton burkolási szabályokkal, azzal a különbséggel, hogy a sűrű gipsz-
magnak köszönhetően az eddiginél nagyobb burkolólapok alkalmazása is lehetséges.

Blue Acoustic gipszkartonok
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