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RIGIPS
ÖTLETTÁR

4 MÉTER HOSSZÚ; 2,8 M MAGAS ÉS 10 CM VASTAG VÁLASZFAL

A SZERKEZET TÖMEGE

ÉPÍTÉSI IDŐ

HANGGÁTLÁS

NEHÉZ TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A FALRA

égetett üreges tégla 
mész-cement 

vakolattal

CW 75 vázszerkezetre épített, 
oldalanként 1 réteg Habito 
építőlemez

1450 kg 325 kg

7 nap 1 nap

40 dB - a normál beszélgetés
hangját átengedi

47 dB - a normál beszélgetés
hangját nem engedi át

üreges dübellel, 
fúrógéppel

pozdorjacsavarral, 
egyszerű csavarhúzóval

Tégla Habito

Ugyanaz a tárgy gyorsabban és egyszerűbben 
rögzíthető Habito falra.

Erős és tartós 
válaszfalak

Építkezik vagy felújítja otthonát?
Itt az ideje az új, rugalmas megoldások használatának, 
amelyek alkalmazkodnak az Ön egyéni igényeihez 
a különböző életszakaszokban.

A gipszkartonfal építése gyors, tiszta és variálható.
A téglafal tartós és terhelhető.
Miért mondana le bármelyikről?
A Habito fal mindezeket a kedvező tulajdonságokat egyesíti.

A FALAZOTT SZERKEZETEKHEZ KÉPEST KISEBB 
TÖMEG, NAGYOBB KÉNYELEM:

RIGIPS ÖTLETTÁR 
               - a fal újragondolva
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emelt pára- és penészállóságú  
építőlemez

VÁLASZFAL 
szimpla profilvázzal

RÉTEGREND
2 x 1 réteg 2 x 2 réteg

Glasroc H Ocean 2 m2 4 m2

Vízszintes UW-profil (Z 275) 0,8 fm 0,8 fm

Függőleges CW-profil (Z 275) 1,9 fm 1,9 fm

Szigetelő szivacscsík 1,3 fm 1,3 fm

Rigips Hydro 25 csavar 24 db 8 db

Rigips Hydro 35 csavar - 24 db

Beütődübel 6 x 40 mm 1,8 db 1,8 db

Vario H hézagoláshoz 0,6 kg 1,2 kg

Vario H gletteléséhez 0,2 kg 0,2 kg

Üvegszálas hézagerősítő szalag 3,2 m 3,2 m

Ásványgyapot szigetelés igény szerint

Élvédősín igény szerint

ÁLMENNYEZET 
dupla profilvázzal és nóniusz 
függesztőkkel

1 réteg lappal

Glasroc H Ocean 1 m2

UD 30 profil (Z 275) 0,9 fm

CD 27 x 60 profil (Z 275) 4,2 fm

Szigetelő szivacscsík 30 0,9 m

CD-profil toldódarab 0,8 db

Keresztösszekötő 3,0 db

Nóniusz függesztő fémhez, alsó 1,8 db

Nóniusz függesztő felső 
(hossza a függesztési mélységtől függ)

1,8 db

Sasszeg 3,6 db

Rigips Hydro 25 csavar 9 db

Beütőék UDN 6/35 (VB födémhez) 1,8 db

Vario H hézagoláshoz 0,3 kg

Vario H gletteléséhez 0,1 kg

Üvegszálas hézagerősítő szalag 3,2 m

Anyagszükséglet 1 m2 felülethez
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Rigips Ötlettár
Habito – erős és tartós válaszfalak

A szárazpadló gyors, egyszerű megoldás minden olyan 
esetben, amikor a lakókörnyezetben új aljzatot kell készí-
teni a helyiségekben.

  A szárazpadló elem Rigidur H gipszrost lapból 
készül, amely kiváló teherbírással és felületi 
keménységgel rendelkezik.

  Strapabíró aljzatot képez a különféle 
padlóburkolatok alá.

  Vágása egyszerű, könnyen ragasztható és 
csavarozható.

Válassza a Rigips Rigidur 
termékeit!

AZ ÖTLETTÁR TOVÁBBI RÉSZEI:
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Válassza a Rigips gipszkartonokat 
álmennyezetek és dekorációs 
elemek építéséhez!

  Egyedi, elegáns, esztétikus megjelenés

  Különleges világítási megoldásokkal kombinálható 

  Multimédiás eszközök és egyéb gépészeti elemek 
könnyen beépíthetők, pl. hűtő-fűtő berendezések

  Karnis, kábelek, vezetékek, egyéb szerelvények 
egyszerűen eltakarhatók

  Energiatakarékos – csökken a belmagasság, továbbá 
szigetelő anyaggal együtt hőszigetelésként is 
alkalmazható

  Kiváló hangszigetelés

  Sima, könnyen festhető felületek

Rigips ötlettár
Habito – erős és tartós válaszfalak
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Az éltető levegőminőség



A Glasroc H Ocean előnyei

 Károsodás nélkül bírja a magas relatív páratartalmat      
 (>90%, szabályozott párakörnyezet esetén).

 Kiválóan ellenáll a penésznek és a biológiai kártevőknek.

 A kerámia burkolat egyrétegű borításra is felragasztható  
 a profilváz sűrítése nélkül.

 Színoldala alapozóréteggel van ellátva, így a kerámia- 
 burkolat további alapozás nélkül közvetlenül  
 felragasztható rá. 

 Nem éghető – A1 tűzvédelmi osztály.

 2x1 réteg Glasroc H lappal készülő válaszfal EI 45 perc  
 tűzállósági határértéket teljesít ETA-17/0730 alapján. 

 2x2 réteg Glasroc H lappal készülő válaszfal EI 60 perc  
 tűzállósági határértéket teljesít ETA-17/0730 alapján. 

   A Glasroc H lapok szerelése ugyanazzal a technológi- 
 ával és szerszámokkal történik, mint a gipszkarton  
 szerkezeteké, emiatt a szárazépítő kivitelezők által  
 ismert módon lehet a rendszert megépíteni.

emelt pára- és penészállóságú építőlemez

Hátoldal:
víztaszító
üvegszálháló

Gipszmag:
üvegszállal erősített,
emelt pára- és
penészállóság

Színoldal:
alapozó réteggel és
víztaszító bevonattal  
ellátott üvegszálháló

A Glasroc H Ocean emelt pára- és penészállóságú, üveg-
szálerősítéses gipszmaggal készült építőlemez. Kiválóan 
alkalmazható csempeburkolat alá és nedves terekbe, 
például zuhanyzóba, fürdőszobába, gépi szellőzte-
tésű uszodákba, hűtőházakba, egyes élelmiszer-ipari 
üzemekbe, valamint az olyan helyiségekbe, ahol a falak 
és mennyezetek felületét nagynyomású vízzel tisztítják, 
továbbá olyan helyiségekbe, ahol magas relatív páratar-
talom várható.

Dekorációs megoldások uszodába vagy fürdőszobába?
A Glasroc H Ocean építőlemez használatával könnyedén 
készíthető esztétikus álmennyezet, akár uszodákban is. 
További előny, hogy az álmennyezetben egyedi világítás-
technika is elhelyezhető. Alkalmas lépcsőzések kialakítására 
és nem utolsó sorban a fölötte lévő térben el lehet vezetni 
az elektromos és egyéb vezetékeket is. A szerelés az álta-
lános gipszkarton álmennyezetekkel azonos módon készül, 
tartószerkezete kizárólag nóniusz függesztőre rögzíthető.

Hogyan készül a festett felületek hézagolása és milyen 
festéket használjunk?
A festésre szánt felületek hézagolása Vario H hézagoló 
és glettelő anyaggal, valamint üvegszálas hézagerősítő 
szalaggal történik. Végső bevonatként alkalmas minden, a 
nedves helyiségekbe ajánlott, vízbázisú diszperziós festék.

Milyen alapozót használjak a csempézést megelőzően?
A Glasroc H Ocean színoldala alapozóréteggel van ellátva, 
így a kerámiaburkolat felragasztása előtt alapozás nem 
szükséges.

Hogyan készül a kerámiaburkolattal ellátott felületeken 
a Glasroc H lapok hézagolása?
Kerámiaburkolat esetén a Glasroc H Ocean  
lapok hézagolása és a csavarfejek glettelése 
flexibilis csemperagasztóval készül  
(pl. Weber.for flex), így egy termékkel  
megoldható a hézagolás és a  
csemperagasztás.

Glasroc H Ocean  
rendszertermékek
Glasroc H Ocean 
A Glasroc H Ocean építőlemez impregnált gipszmaggal és a 
felületén víztaszító bevonattal kezelt üvegszálhálóval készül.   
Az építőlemez szerves anyagot nem tartalmaz, így nem képez 
táptalajt a penésznek. 
Méret: 12,5 x 1200 x 2000 mm.

Rigiprofil (Z 275 horganyzással) 
A magas relatív páratartalommal bíró, nedves terekben épülő 
gipszkarton szerkezetekhez megnövelt korrózióállóságú profilokat 
kell használni. A szükséges bevonat Z 275 horganyzás, vagy azzal 
egyenértékű más bevonat. 
Méret: UD 29,7 x 27 x 3000 mm, CD 60 x 27 x 3000-4000 mm,
UW 50, 75, 100 mm x 4000 mm, CW 50, 75, 100 mm x 2500-4000 mm. 

Rigips Hydro 25 és 35 csavar
Megnövelt korrózióállóságú csavarok, amelyek magas  
páratartalmú helyiségekben épülő szerkezetekhez is  
alkalmasak.
Csomagolás: 1000 db/doboz; Szín: ezüst.

Vario H hézagoló és glettelő anyag
A Glasroc H Ocean építőlemez hézagolása Vario H hézagoló  
és glettelő anyaggal, valamint üvegszálas hézagerősítő 
szalaggal történik.
Csomagolás: 5 kg/zsák.

Üvegszálas hézagerősítő szalag
A lapok találkozásánál a hézagoló anyagba ágyazzuk a hézagok  
megerősítéséhez. 
Szélesség: 5 cm, 23 m/ tekercs.

Szigetelő szivacscsík
Öntapadó szivacscsík UW- és CW-profilokra ragasztva a  
rugalmas csatlakozáshoz.
Méret: 30, 50, 70 és 95 mm szélességben, 30 m/tekercs.

Beütődübel 6 x 40 mm és UDN 6 x 35 mm
Függesztők és profilok vasbeton szerkezetekhez történő 
rögzítéséhez fém beütőéket (UDN 6 x 35 mm), az UW-profilok 
födémhez, lezáró CW-profilok falazott szerkezetekhez történő 
rögzítéshez műanyag beütődübelt (6 x 40 mm) használunk.

Nóniusz függesztőrendszer
A Glasroc H Ocean építőlemezekkel készült álmennyezetek 
függesztése nóniusz függesztőrendszerrel történik. A nóniusz 
függesztő alsó és felső részét minimum 50 mm hosszban össze 
kell csúsztatni és 2 sasszeggel rögzítjük egymáshoz. 
Méretek: nóniusz függesztő felső 140 mm-től 3000 mm-ig.

Élvédősín
Derékszögű pozitív sarkok élképzéséhez alkalmazzuk,  
glettbe ágyazva. Anyaga: alumínium.
Méret: 23 x 23 mm, 2000-3000 mm.

Tökéletes megoldás válaszfalak, előtétfalak, 
álmennyezetek, dobozolások és egyéb látványos  
elemek építésére.

További információk:
https://www.rigips.hu/hu/termekek/


