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1 Suchy jastrych Rigidur
2 Klej Rigidur
3 Wkrêty Rigidur lub zszywki (na z³¹czach)
4 Masa szpachlowa Rigidur
5 Masa szpachlowa Rigiplan (w razie potrzeby)
6 Pas we³ny o gruboœci 10 mm
7 Materia³ izolacyjny (w razie potrzeby)

7b.  Etapy monta¿u

Elementy jastrychowe Rigidur sk³adaj¹ siê z dwóch p³yt 
gipsowo-w³óknowych Rigidur sklejonych z przesuniêciem 
tworz¹cym felce na wszystkich krawêdziach.

Suchy jastrych Rigidur stanowi doskona³y podk³ad pod wszel-
kie materia³y wykoñczeniowe i zalecany jest zw³aszcza tam, 
gdzie nie ma mo¿liwoœci wy-konania wylewki cementowej 
(np. na stropach drewnianych) lub gdy stropy nie s¹ 
dostatecznie wytrzyma³e (Rigidur jest lekki).

Uk³ad p³yt jastrychowych

7a.  Przegl¹d systemów

Wyrównanie nierównoœci pod³o¿a

Uk³adanie p³yt jastrychowych Rigidur

Niewielkie nierównoœci pod³o¿a, poni¿ej 5 mm (zadziory, 
ziarna piasku), wyrównuje siê uk³adaj¹c poœredni¹ warstwê 
np. tektury falistej, pianki polietylenowej, we³ny mineralnej, 
itp. Nierównoœci pod³o¿a do 20 mm (zag³êbienia) wyrów-nuje 
siê mas¹ szpachlow¹ Rigips lub p³ynn¹ mas¹ szpachlow¹ 
Rigiplan. Nierównoœci powy¿ej 20 mm i ró¿nice w poziomie 
posadzki niweluje siê podsypk¹ wyrównuj¹c¹ Rigips (na 

Ze wzglêdów akustycznych, przed rozpoczêciem uk³adania 
elementów jastrychowych zaleca siê u³o¿enie brzegowych 
pasów izolacyjnych (dylatacyjnych). Surow¹ posadzkê beto-
now¹ wyk³ada siê foli¹ polietylenow¹ 0,2 mm, uk³adaj¹c j¹ na 
zak³adkê (10 cm). Zasypywane przewody instalacyjne powinny 
byæ u³o¿one w rozstawie co najmniej 20 mm i przykryte 
warstw¹ podsypki min. 20 mm.*
Elementy jastrychowe Rigidur uk³ada siê zaczynaj¹c od 
lewego tylnego naro¿nika pomieszczenia. Wystaj¹ce felce 
przy styku ze œcian¹ nale¿y obci¹æ.
Klej do jastrychu Rigidur nanosi siê na felce dwoma pasami, po 
czym uk³ada siê i dociska kolejny element jastrychowy. Nale¿y 
unikaæ umieszczania spoin w s¹siedztwie drzwi. U³o¿ony 
element mocuje siê za pomoc¹ wkrêtów Rigidur albo 
specjalnych ocynkowanych i ¿ywicowanych zszywek.

System jest bardzo prosty i szybki w monta¿u oraz umo¿liwia 
u¿ytkowanie pod³ogi ju¿ nastêpnego dnia.
Pozosta³e zalety systemu Rigidur to:
- mo¿liwoœæ docieplenia i wyg³uszenia posadzki
- czysty monta¿
- zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego
- mo¿liwoœæ zastosowania pod wszystkie typy wyk³adzin 

pod³ogowych
- porêczny format (0,5 x 1,5 m)

Klejenie i mocowanie elementów Rigidur
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stropach drewnianych nale¿y u³o¿yæ warstwê wyk³adziny 
zabezpieczaj¹cej przed przesypywaniem siê podsypki), 
umo¿liwiaj¹cej jednoczeœnie dyfuzjê pary wodnej. 
Maksymalna gruboœæ posypki nie powinna byæ wiêksza ni¿ 60 
mm. 
Zak³ady pasów wyk³adziny powinny wynosiæ minimum 10 cm.

* Podypkê rozsypuje siê z worków na pod³o¿e i wyrównuje ³at¹ prowadzon¹ po 
listwach prowadz¹cych. Chodzenie po wyrównanej warstwie podsypki umo¿liwi 
roz³o¿enie kawa³ków p³yt o wymiarach 0,5 x 0,5 m (nie nale¿y stawaæ na brzegu 
p³yty). Warstwa podsypki do 4 cm nie wymaga zagêszczania, przy wiêkszych grubo-
œciach po wstêpnym wyrównaniu nale¿y podsypkê zagêœciæ ubijakiem rêcznym i po 
dosypaniu wyrównaæ.
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1. Rigidur
2. Taœma izolacyjna 10 mm lub przek³adka z we³ny
3. Folia PE
4. Klej Rigiplan
5. Taœma uszczelniaj¹ca
6. K¹townik metalowy
7. Deska lub p³yta wiórowa szerokoœci 100 mm
8. Posadzka betonowa
9. Wyk³adzina pod³ogowa
10. Ooœcie¿nice drzwiowe

Pomiêdzy œcian¹ a suchym jastrychem 
Rigidur nale¿y u³o¿yæ specjaln¹ taœmê 
dylatacyjn¹ (2) o gruboœci 10 mm lub 
przek³adkê z twardej we³ny mineralnej 
lub szklanej. Po³¹czenia z posadzk¹ 
betonow¹ (8) wykonuje siê u¿ywaj¹c 
k¹townika (6) z wywiniêt¹ na nim foli¹ 
polietlenow¹ (3). W miejscu otworu 
drzwiowego suchy jastrych Rigidur po-
winien byæ uk³adany jako ci¹g³y, bez 
stosowania z³¹czy czo³owych. Gdy 
zastosowanie takiego rozwi¹zania jest 
niemo¿liwe, z³¹cza czo³owe opiera siê 
na nieumocowanej do pod³o¿a desce 
(7), pod któr¹ uk³ada siê taœmê uszczel-
niaj¹c¹ Rigips (5). Uk³adanie suchego 
jastrychu na dylatacji konstrukcji budyn-
ku pokazane jest na rysunku.

Do monta¿u na instalacji ogrzewania 
pod³ogowego nadaj¹ siê zw³aszcza 
p³yty Rigidur E25 (2 x 12,5 mm). 
Zastosowany system ogrzewania pod³o-
gowego musi byæ dopuszczony przez 
producenta do stosowania w po³¹czeniu 
z suchym jastrychem. Twardoœæ warstwy 
styropianu, w której u³o¿one zostan¹ 
przewody instalacji, nie powinna byæ 
mniejsza ni¿ FS 30. To samo dotyczy do-
datkowych warstw izolacji termicznej. 
Przed u³o¿eniem elementów jastry-
chowych Rigidur zaleca siê roz³o¿enie 
folii polietylenowej. Temperatura insta-
lacji ogrzewania pod³ogowego musi byæ 
ograniczona do max 50 C.
Pod jastrych uk³ada siê blachê gr. 0,6 mm 
rozprowadzaj¹c¹ ciep³o z przewodów 
grzejnych.

°

Ogrzewanie pod³ogoweWyk³adziny pod³ogowe

Wszelkie elastyczne wyk³adziny pod³o-
gowe, np. wyk³adziny tekstylne, korko-
we, z PCV, uk³adaæ mo¿na na u³o¿one 
wczeœniej elementy jastrychowe. 
W przypadku cienkich wyk³adzin (np. 
PCV) zaleca siê wczeœniejsze nanie-
sienie p³ynnej masy szpachlowej 
Rigiplan, przy czym powierzchnia p³yt 
Rigidur musi byæ zagruntowana 
wczeœniej œrodkiem Rikombi Grund. 
Na elementach jastrychowych Rigidur 
mo¿na tak¿e uk³adaæ parkiet p³ywaj¹cy. 
Parkiet przyklejany do pod³o¿a powi-
nien mieæ postaæ mozaiki (zamiast par-
kietu uk³adanego z pojedynczych kle-
pek). P³ytki ceramiczne (max 30 x 30 cm) 
uk³ada siê na cienkiej warstwie kleju, 
wed³ug wskazówek producenta kleju.

Odpornoœæ na wgniatanie przez 
kó³ka mebli

Elementy jastrychowe Rigidur mog¹ byæ 
stosowane pod meble na kó³kach. 
Pamiêtaæ jednak nale¿y o wyborze rów-
nie odpornej wyk³adziny pod³ogowej.

Po³¹czenie ze œcian¹ Po³¹czenie z posadzk¹ betonow¹

Po³¹czenie w rejonie drzwi Po³¹czenie na dylatacji
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Elementy
mocuj¹ce

i odleg³oœci
miêdzy nimi

Zszywki

18  19÷

22

250

250

3,9 x 19

3,9 x 22

Rigidur E20
Rigidur E30M

Rigidur E25

œrednica
drutu
[mm]

d³ugoœæ

[mm]

1,4  1,6÷

1,4  1,6÷

Odleg³oœæ
miêdzy 

zszywkami

[mm]

Odleg³oœæ 
miêdzy 

wkrêtami

[mm]

Wkrêty 
uniwersalne 

Rigidur

[mm]

150

150

D³ugoœci wkrêtów i zszywek nale¿y dobieraæ tak, aby nie wystawa³y po spodniej 
stronie elementów jastrychowych (patrz - tabela). Nadmiar kleju usuwa siê szpachelk¹, 
a powierzchnie w s¹siedztwie spoin i punktów mocowania szpachlujemy po wyschniê-
ciu mas¹ szpachlow¹ Rigidur. Po jastrychu mo¿na chodziæ gdy klej stwardnieje.
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