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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.




