
II.2.13 Tárgyak rögzítése a Rigips szerkezetekre

II.2.13.1 Válaszfalak, falak terhelése

A falburkolat a késôbbiekben bárhol megterhelhetô, de csakis 
a megfelelô rögzítô elemek segítségével! A megfelelô rögzítô 
elem alkalmazása függ a terhelés tömegétôl és külpontosságától, 
valamint a falburkolásnál használt Rigips lapok vastagságától és 
fajtájától.
A rögzítési pont (dübel) megengedett terhelésétôl függetlenül, 
tekintetbe kell venni a fal megengedett terhelhetôségét (egy méter 
hosszra vetítve).

Ál ta lá nos tud ni va lók
A fa la kat és az elô tét hé ja kat csak kon zol ter hek kel (nyug vó ter hek kel) 
sza bad ter hel ni. „F” tá ma dó te her „e” kül pon tos sá ga és a ke let ke zô 
víz szin tes erôk „a” kar ja be lül kell ma rad ja nak a 1. áb rán me gál la pí-
tott ha tá rér té ke ken. Az „F” te her az összes füg gô le ges te her ere dô je, 
és csak a fal min den ko ri te her vi se lô kör nye ze té re vo nat ko zik.
A ter hek he lyi áta dá sá ra a gipsz kar ton  lap, a váz, vagy al kal mas 
se géd szer ke ze tek szol gál hat nak. A ter hek áta dá sá ra a min den kor 
al kal mas rög zí tôe le me ket kell hasz nál ni.
A mennyi ben az erôá ta dás a gipsz kar ton lap ra tör té nik, a rög zí tôe le-
mek egy más tól mért tá vol sá ga le ga lább 75 mm kell le gyen.
Szá raz va ko lat ese té ben a ter het köz vet le nül a tar tó épü let szer ke zet re 
ad juk át.

Könnyû kon zol ter hek
 Hosszan ti kon zol ter hek, me lyek nem ha lad ják meg a 0,4 kN/m mér-
té ket (pl. könnyû köny ves pol cok és fa li szek ré nyek), rög zít he tôk a fal 
va gy az elôtéthéj bár mely tet szô le ges he lyé re.
A 1. áb rá tól el té rôen vál toz tat ha tó az „F” te her vagy az „e” kül pon-
tos ság, amennyi ben a 2. áb rán áb rá zolt fel té te le ket be tart juk.

Kö zép ne héz kon zol ter hek
 Hosszan ti kon zol ter hek 0,4 kN/m és 0,7 kN/m kö zött átad ha tók 
az egy sze rû ál ló vá zas fa lak ra a fal bár mely tet szô le ges he lyén ak kor, 
ha a gipsz kar ton  lap(ok) le ga lább 18 mm vas tag(ok). 
Ez ér vé nyes a ket tôs ál ló vá zas fa lak ra is, amennyi ben az vá zosz lop so-
rok hú zá sál ló mó don – pl. he ve de rek kel – össze van nak köt ve.
A 1. áb rá tól el té rôen vál toz tat ha tó az „F” te her vagy az „e” külpon-
tosság, amennyi ben a 2. áb rán áb rá zolt fel té te le ket be tart juk.

Ne héz kon zol ter hek
(pl. szaniter berendezési tárgyak) csak kizárólag a válaszfalba 
beépített UA-profilokba rögzíthetôk, pl. a szaniter programhoz 
tartozó speciális szaniter tartók segítségével. Minden esetben 
követelmény, hogy ezek az állványok a berendezési tárgy alsó 
peremének felfekvési pontjában egyformán továbbítsák a terhet, 
ezért szakszerû elhelyezésük elengedhetetlen.  Hosszan ti kon zol ter-
hek 0,7 kN/m és 1,5 kN/m kö zött 
(pl. kon zo los WC- kagy lók, mos dó kagy lók, boj le rek) csak kü lön 
beé pí tett se géd szer ke zet tel (pl. ke reszt tar tó, tar tóáll vány) ad ha tók át 
a tar tó szer ke ze tek. Ket tôs ál ló vá zas fa lak ese té ben a vá zosz lop so ro-
kat hú zá sál ló mó don – pl. he ve de rek kel – össze kell köt ni.

Habito építőlemezzel készült válaszfalak esetén
- egyrétegű válaszfal - 5,0 x 50 pozdorjacsavar 0,15 kN/csavar
- kétrétegű válaszfal - 6,0 x 50 pozdorjacsavar 0,30 kN/csavar
  Magasabb terhelés esetén Molly fémédübel alkalmazása szükséges. 
  Lásd a 2/8 táblázatot a 69. oldalon.

E gyéb ter hek
A mennyi ben hasz ná lat ból adó dóan na gyobb ter hek re vagy 
di na mi kus ter he lés re szá mí tunk, kü lön le ges épí té sze ti in téz ke dé sek – 
pl. szint ma gas tar tóáll vány – szük sé ge sek.
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2/5. TÁBLÁZAT: Egy méter falhosszra számított maximális terhelés,
tekintettel az „e” súlypont-távolságra

 
  Falburkolat     „e”

   vastagsága [mm]      [mm]

   50  100  150   200 300

 12,5  F [kN/m]  0,77  0,70  0,62   0,55 0,40 

 $ 18 F [kN/m]  1,10  1,00  0,95   0,85 0,70

Falborítás teljes vastagsága minimum 18 mm

12,5 mm vastag falborítás

„e” külpontosság (m)

Terhelés P (kN)
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Megjegyzés:
A rögzítés nem része a Rigips szállítási programnak, az alkalmazott rögzítô eszköz 
gyártójának, a technológiai elôírásokban meghatározott rendelkezéseit minden 
esetben be kell tartani.


