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Tetótéri- és egyéb mennyezet burkokitok valamint Tüggesztett álmennyezereK éptcSére (llk(üfllQS szckezerek.
A szerkezetek esztétikai követelményeken kívül h ő - ill. hongszigetelési, fokozott t űzvédelmi igényeket is kieiégíthernek, megfelel ő
szaktervezés mellett.
- Vizes helyiségek burkolatait impregnált lapokkal kell megoldani. Nem ajánlott viszont a gipszkarton beépítése uszoda, nagykonyho,
üzemi óltöz ő k, mosdók, tartósan meleg (+ SO( feletti) és tartósan magas páratartuhú (folyamatosan 80 1, 1 fdorti) helyiségekben.
Általános irányelvek a beépítéshez
- A luak szabósa éssd, vagy nikofuílu fJrésszol történik (1-3. ábra)
- A gipszkarton serkezotckot szúód ilizoríi kell építeni. A hurknlato .;. sz..ete általában taróprolilokbóI ns u kúz'eIinn rögzítésre
szolgáló szerel ő profilokból üli. A válaszfal építését UW és (W profilokhól épitelt vázra a 4-1 1. ábra iiiuitju. A (V/ profilok kiosztósa
600 mm. Az UW profilt 80 wr-erikénr kell az oljzathoz rögziteni. A rögzítés iossziráoyú vagy kereszürónyú lehet, oszeirit, hogy o lapok
hosszanti élével párhuzamos vagy arra rrrer ő leges a lécezés. T űzgátló meníiyezethurkolatok esetében csak keresztiiányú rögzítést szabad
alkalmazni.
- 4 lapokat önmotszá gyorscsuvarokkul kell gzíteni A csavurótmér ő 3,5 mm. A csavar hosszút úgy kell iriegvúlasztani, hogy oz
fémvázba miii. 10 mm, íuvózbo min. 20 mm mélyen behojtható legyen. A csavartóvolsóg függ ő leges szerkezetea max 25 cm,
mennyezeten max. 17cm. A (SUva'tenqely a papírral fedett élt ől mm. 10 mm, a vágott éltől miii. 15 mm. A lapokat rögzítéskor
szilárdan a tartószerkezethez kell nyomni. A töbhlerfeszüitségek elker ésre i, lapokat közópt ől o szélek felé haladva kell fnlcsvarozni. A
sinvnrfejet a gipszkortonlup sikjinúl melyehhre kel hehojtani úgy, hogy i c'ovar teje ne szakítsa óta kurtont (12, 13. óbra)
Testhonggótiós céljából öritupodó szivacscsík beépítésével
- A gipszkartonszerkezet ás az e1yéh épületszerkeztek cscTlukozósdn
rugalmas kupisolatot kelt kiulokímá
3iZO megfelel ő tapadoá; (száraz, zsuqorcdósmentes, nedvesedést ől védett legyen).
- Szárazvakolut építése esetén hi' sroni <eb
Sima betonlekiletei tumwrnst segít ő Rl Komnibi <ontoki kell ősítéssel kell eil::rei (14-16 ahrc).
myezeteI iII. letotér: burkolatot féini- vriav inszra lehet szerIr. Fosái csetá: SZrítOtt, egvCflP, ísüten- ás vetennedás!nerteS
anyagot szabad csak elkai'nijo A fej,::, CDmennyezeti prchlckhól es függeszt ő pálcás vagy scnsszeagel biztosított
róniuszfurgeszrést szabad uiklmuzni
Iórniuszfúgf]csztökból áll. Tózgutló, vagy tcri.b alnreninezeI esetén cs'i
A hézugképzésre és hézugsimitósra SIJPER hézcgolo vagy VARIO glettel ő gsz husznotwtó. fet őtéri burkolinto<nól VARIO gipsz ajánlatos
még hezoqer ősíiő csi' nilkulmuzásnn mellett is, t ű:góttó sL'akezctek:iel csak V4RIO gipszet szabad használni. Az élek mentén a
bezngtokarós folyunrmtút Id. 17-i 8. ábrán. A vdyoti élnkt lózohni ke es gipsszel ki kell tólteni. Héut;er ő it ő csík használata itt ns
szükséges, ez esetben uz egyenerleniséget széles gleiteléssel keíl eltüntetni Ai er ősen igényheveti sarkok incfitén élvéd ő sííit vagy ALUX
élvédőt kell használni. A (sovn'fejcket ás minden egyél) hézugot hézugoló vagy glettel őgipsszol kell tukurni
Egyéb szerelési és tervezési kérdések
nniniden további ké:ds tekioteében az FIK Magónépít ők kiskonyvtára 42 si. in,I crd tájékoztatást.
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Rigips Hungária Gipszkarton Kft.
1 81 Bsidapest, Zádor utca 4.
Telefon: 294-3800
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