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Többlakásos
lakóépületek

Szomszédos lakások Lakás bármely helyisége 
Szomszédos lakás bármely 
helyisége 51 - 54

Lakás és közlekedő terület 
(lépcsőház, folyosó, függő folyosó)

Lépcsőház, közlekedő, 
folyosó fala

Szomszédos lakás bármely 
helyisége – 51 54

Lakás és pince, padlástér, tároló, 
közös terület

Padlástér, pince, tároló, 
közös terület fala

Lakás bármely helyisége 51 54

Irodaépületek

Egy irodaegységhez tartozó 
helyiségek

Irodahelyiség Szomszédos irodahelyiség (1) 37 42

Irodahelyiség Előadóterem, tárgyaló (1) 42 47

Fürdőszoba, wc, teakonyha Irodahelyiség 42 47

Egy irodaegységhez tartozó 
helyiségek és közlekedőterületek

Lépcsőház, közlekedő, 
folyosó fala

Irodahelyiség 37 42
Lépcsőház, közlekedő, 
folyosó fala

Tárgyaló, előadóterem 42 47

Különböző irodaegységekhez 
tartozó helyiségek

Irodai helyiség
Szomszédos irodai helyiség, 
tárgyaló, előadóterem 51 54

Fürdőszoba, wc, teakonyha Irodai helyiség 51 54
Különböző irodaegységekhez 

tartozó helyiségek és 
közlekedőterületek

Közös használatú 
lépcsőház, közlekedő, 
folyosó fala

Irodai helyiség, tárgyaló 51 54

(1) A szomszédos helyiségek közötti követelmény arra az esetre vonatkozik, amikor a két helyiséget elválasztó falban nincs ajtó.

Egészségügyi 
épületek

Kezelőhelyiségek Kezelőhelyiség Szomszédos kezelőhelyiség 43 48

Kezelőhelyiség és közlekedő terület
Lépcsőház, közlekedő, 
folyosó fala

Kezelőhelyiség 43 48
Kezelőhelyiség és padlástér, pince, 

tároló
Padlástér, pince, tároló Kezelőhelyiség 50 53

Szállásépületek I. csoport: 
háromcsillagos vagy magasabb osztályú szálloda (gyógyszálló, 
üdülőszálló), kórházi kórtermek, szanatórium szállás része;

Szálláshelyiség (szoba, 
fürdőszoba)

Szomszédos szálláshelyiség 
(szoba, fürdőszoba) 47 52

Lépcsőház, folyosó, 
közlekedő fala

Szálláshelyiség (szoba, 
fürdőszoba) 47 52

Szállásépületek II. csoport: 
kétcsillagos vagy alacsonyabb osztályú szálloda (gyógy-szálló, 
üdülőszálló), szociális otthon, munkásszálló, diákotthon, ne-
velőotthon

Szálláshelyiség 
(szoba, fürdőszoba)

Szomszédos szálláshelyiség 
(szoba, fürdőszoba) 43 48

Lépcsőház, közlekedő, 
folyosó fala

Szálláshelyiség (szoba, 
fürdőszoba) 43 47

Bölcsődék, óvodák, 
oktatási létesítmények

Tanterem, előadóterem, 
foglalkoztató, iroda, tanári 
szoba

Szomszédos tanterem, 
előadóterem, foglalkoztató, 
iroda, tanári szoba

45 48

Fürdőszoba, wc, konyha
Tanterem, előadóterem, 
foglalkoztató, tanári szoba, 
iroda

45 48

Lépcsőház, közlekedő, 
folyosó fala

Tanterem, előadóterem, 
foglalkoztató, tanári szoba, 
iroda

45 48

Padlástér, pince, tároló
Tanterem, előadóterem, 
foglalkoztató, tanári szoba, 
iroda

45 48

Léghangszigetelési követelmények épületek egymás melletti helyiségei között
MSZ EN 15601-1:2006 számú szabvány kivonata

A csend építőlemezei
2

Az alacsony zajszint egy helyiségen belül a megfelelően kiválasztott hangszigetelő szerkezetek kiválasztásával bizto-
sítható, amelyek megakadályozzák a nem kívánatos környezeti zajok terjedését:

1. A csend zóna: zajterhelés 20 dB-ig
2. A nyugalmi zóna: zajterhelés 35 dB-ig
3. A megfelelő zóna: zajterhelés 45 dB-ig

A Rigips hangszigetelő gipszkarton szerkezetei megoldásokat kínálnak a lakó és dolgozó környezetünk megfelelő 
akusztikai komfortú kialakításához.épült szerkezeteké.

35 dB 45 dB 55 dB 130 dB
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Akusztikai kényelem

Az akusztikai kényelem alacsony zajszintet jelent. A magasabb értékű zaj káros hatással van az emberi szervezetre. 
Az emberi fájdalomküszöb 140 decibelnél van, magasabb értékű zaj már halláskárosodást okozhat. Nem csak 
egyszeri magas szintű behatás okozhat károkat, hanem a zajszennyezett környezetben való hosszú távú tartózkodás.

Az emberi tevékenységek hangereje és a hangerő zónák

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
Iroda: H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66., B. ép. 3. em.

Rigips műszaki tanácsadás:
T +36 1 296 0534  І  F +36 1 295 0662   І  rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

 rigips.hu    fb.com/Rigips.Hungary   youtube.com/RigipsHungary

A Rigips korszerű igényeknek megfelelő 
fejlesztése a  hanggátló gipszkarton 
építőlemez a  Blue Acoustic. 
A  Blue Acoustic gipszkarton 
építőlemezek alkalmazásával a  
válaszfal-szerkezeteink, az  eddigi 
szerkezeti vastagságok megtartásával, 
magasabb hangszigetelési értéket 
képesek biztosítani. 




