
Poszycie 
z p³yt 

GKB lub GKBI

Poszycie 
z p³yt 

GKF lub GKFI
RW Ra2RA1 1 2

Klasa odpornoœci 
ogniowej **

[min]

Izolacyjnoœæ 
akustyczna [dB]

Maksymalna 
wysokoœæ *

[mm]Masa 
2[kg/m ]

Gruboœæ 
[mm]

-

-

-

EI 30 75 3000

100

125

125

150

100

4500

5000

5500

6500

4000

2750

3750

4250

5000

5750

3500

27

ok. 26

ok. 26

ok. 26

ok. 50

ok. 50

ok. 50

3335

303742

293742

293641

-

-

-

46

-

-

-

-

43

-

-

-

-

37

-

44

47

51

49

39

41

47

4953

43

32

34

41

42

35

44

45

52

54

50

39

42

48

50

45

31

35

41

44

38

45

45

50

51

47

40

42

47

49

41

33

35

41

43

33

EI 30

EI 30

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 120 (REI 120)

EI 120 (REI 120)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 120 (REI 120)

EI 120 (REI 120)

43

45

49

51

38

40

45

48

31

32

38

42

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów

Uwaga: szczegó³owe informacje na temat poszczególnych systemów znajduj¹ siê w odpowiednich Aprobatach Technicznych
* Zakres stosowania: 1. Œciany pomieszczeñ w których przebywa niewiele osób, tj. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych w 

podobny sposób, a tak¿e œciany miedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem. 2. Œciany pomieszczeñ w których przebywa wiele osób, tj. sale konferencyjne, klasy szkolne, 
aule wyk³adowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, a tak¿e œciany pomiêdzy tymi pomieszczeniami i korytarzem.

** dla œcian dzia³owych stanowi¹cych elementy oddzielenia przeciwpo¿arowego w myœl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. 75 
poz 690 wg klasyfikacji ogniowejn ITB NP-1326.R.1/02/BW/ZM

6 7

Numer
systemu
Rigips

Apro-
bata 
Tech-

niczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja *

Wype³nienie we³n¹ 
mineraln¹

3Rodzaj / Gêstoœæ [kg/m ] 
/ Gruboœæ [mm]Op³yto-

wanie

Rozstaw 
profili 
[mm]

* Profile CW Rigips lub CW Ultrastil oraz UW Rigips lub UW Ultrastil

3.40.02

3.40.04

3.40.01

3.40.03

3.40.05

3.40.06

1 x CW 50

1 x CW 50

1 x CW 75

1 x CW 100

1 x 12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

1 x 12,5

1 x 12,5

bez wype³nienia / - / -

bez wype³nienia / - / -

bez wype³nienia / - / -

bez wype³nienia / - / -

bez wype³nienia / - / -

bez wype³nienia / - / -

szklana / 14 / 50

szklana / 14 / 50

szklana / 14 / 50

szklana / 14 / 50

szklana / 20 / 50

szklana / 20 / 50

szklana / 20 / 50

szklana / 20 / 50

kamienna / 45 / 70

kamienna / 45 / 80

szklana / 14 / 80

szklana / 14 / 100

dowolna / 14 - 70 / 50

dowolna / 14 - 70 / 50

kamienna / 60 / 50

kamienna / 60 / 50

kamienna / 43-45 / 50

kamienna / 43-45 / 50

dowolna / 14 - 60 / 50

dowolna / 14 - 60 / 50

dowolna / 14 - 43 / 50

dowolna / 14 - 43 / 50

dowolna kamienna / 60 - 70 / 50

dowolna kamienna / 60 - 70 / 50

dowolna kamienna / 43 - 70 / 50

dowolna kamienna / 43 - 70 / 50

600

600

600

600

600

600

AT-15-
4452/2000

AT-15-
4452/2000

AT-15-
4452/2000

AT-15-
4679/2000

AT-15-
4679/2000

AT-15-
4679/2000

1 x CW 75

1 x CW 100



3.41.04

3.41.03

3.41.05

2 x CW 100 2 x 12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

bez wype³nienia / - / -

bez wype³nienia / - / -

szklana / 20 / 100

szklana / 20 / 2 x 100

szklana / 14 / 2 x 100

kamienna / 45 / 2 x 70

dowolna / 14 - 43 / 100

dowolna / 14 - 43 / 2 x 70

dowolna / 14 - 43 / 2 x 100

bez wype³nienia / - / -

szklana / 20 / 50

kamienna / 45 / 70

dowolna kamienna / 14 - 50 / 50

dowolna / 14 - 43 / 70

dowolna kamienna / 43 - 50 / 70

dowolna kamienna / 43 - 70 / 100

dowolna kamien. / 43 - 50 / 2 x 70

dow. kamienna / 43 - 50 / 2 x 100

600

600

600

AT-15-
4679/2000

AT-15-
4679/2000

AT-15-
4679/2000

2 x CW 50 
lub

CW 75

2 x CW 75 
lub

 CW 100

3.41.01

3.41.02

2 x CW 50

2 x CW 75

2 x 12,5

2 x 12,5

bez wype³nienia / - / 

bez wype³nienia / - / 

dowolna / 14 - 70 / 50

dowolna / 14 - 43 / 70

szklana / 14 / 2 x 50

kamienna / 45 / 2 x 70

szklana / 20 / 50

kamienna / 45 / 70

dowolna kamienna / 43 - 70 / 70

600

600

AT-15-
4679/2000

AT-15-
4679/2000

EI 30

EI 30

EI 30

255

min. 205

do 330

6500

3500

6000

2750

44

52

ok. 53

ok. 53

-

-

-

-

-

-

-

54
dla 

CW 50
57
dla

 CW 75

64
dla 

CW 75
67
dla

CW 100

52
dla 

CW 50
54
dla

 CW 75

61
dla 

CW 75
65
dla 

CW 100

46
dla 

CW 50
47
dla 

CW 75

55
dla 

CW 75
58
dla 

CW 100

4500
dla CW 50

6000
dla CW 75

4000
dla CW 50

5500
dla CW 75

EI 90 (REI 60)

205

155

6000

4500

5500

4000

ok. 53

ok. 53

-

-

-

-

-

-

62

63

59

60

52

54

63

64

-

61

61

-

55

56

-

57 54 48

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 30

EI 30

EI 90 (REI 60)

EI 120 (REI 120)

EI 120 (REI 120)

EI 120 (REI 120)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 120 (REI 120)

EI 120 (REI 120)

62

63

57

59

59

60

54

57

52

54

48

52

EI120 (REI120) dla CW75

150

150 9000

8000EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)-

ok. 50

ok. 50

--

-

-

-

-

-

3.40.061

3.40.062

1 x CW 100

1 x CW 100

2 x 12,5

2 x 12,5

dowolna kamienna /  -  / 50

dowolna kamienna /  -  / 50

400

300

AT-15-
4679/2000

AT-15-
4679/2000

Uwaga: szczegó³owe informacje na temat poszczególnych systemów znajduj¹ siê w odpowiednich Aprobatach Technicznych
* Zakres stosowania: 1. Œciany pomieszczeñ w których przebywa niewiele osób, tj. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych w 

podobny sposób, a tak¿e œciany miedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem. 2. Œciany pomieszczeñ w których przebywa wiele osób, tj. sale konferencyjne, klasy szkolne, 
aule wyk³adowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, a tak¿e œciany pomiêdzy tymi pomieszczeniami i korytarzem.

** dla œcian dzia³owych stanowi¹cych elementy oddzielenia przeciwpo¿arowego w myœl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. 75 
poz 690 wg klasyfikacji ogniowejn ITB NP-1326.R.1/02/BW/ZM

* Profile CW Rigips lub CW Ultrastil oraz UW Rigips lub UW Ultrastil

Poszycie 
z p³yt 

GKB lub GKBI

Poszycie 
z p³yt 

GKF lub GKFI
RW Ra2RA1 1 2

Numer
systemu
Rigips

Apro-
bata 
Tech-

niczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja *
Op³yto-
wanie

Rozstaw 
profili 
[mm]

Klasa odpornoœci 
ogniowej **

[min]

Izolacyjnoœæ 
akustyczna [dB]

Maksymalna 
wysokoœæ *

[mm]Masa 
2[kg/m ]

Gruboœæ 
[mm]

Wype³nienie we³n¹ 
mineraln¹

3Rodzaj / Gêstoœæ [kg/m ] 
/ Gruboœæ [mm]

8 9

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów



3.40.10 1 x CW 100 3 x 12,5

dowolna kamienna / 40 - 70 / 50

dowolna kamienna / - / 50

600
AT-15-

4679/2000

400

600

dowolna kamienna / 35 / 80

3.40.124

3.40.114

3.40.123

3.40.113

3.40.122

3.40.112

3.40.121

3.40.111

NP-
539.1/A/00

2 x CW 100
+ UW 100

+UW 100 x 80

dowolna kamienna / 35 / 80
NP-

539.1/A/00

2 x CW 100
+ UW 100

+UW 100 x 80

2 x 12,5

2 x 12,5

3 x 15

3 x 15

4 x 12,5

4 x 12,5

3 x 12,5

3 x 12,5

10000

9000

w przygotowaniu

w przygotowaniu

-

-

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 120 (REI 120)

EI 120 (REI 120)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60) 15053

15051

19094

19092

20097

20095

17575

17573

EI 60 (REI 60) 175 9000ok. 75

-

-

-

-

54

-

52

-

46

3.75.10

3.40.08

3.40.09

1 x CW 50
lub CW 75

1 x CW 100

1 x CW 100

2 x Riflex

2 x 15

1 x
Grubas 25

bez wype³nienia / - / -

kamienna / 45 / 50

dowolna / 14 - 50 / 50

dowolna kamienna / 40 - 70 / 80

dowolna kamienna / - / 50

dowolna kamienna / - / 80

300

300

312,5

AT-15-
4679/2000

AT-15-
4679/2000

-

w przygotowaniu (wg.DIN EI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

ok. 30
75 dla CW 50
100 dla CW 75

4500 4000

10000

w przygotowaniu 

160

150 9000

ok. 60

ok. 53

-

-

-

43

52

-

-

-

39

50

-

-

-

32

44

dowolna kamienna / 40 - 70 / 80 44 43 38

Uwaga: szczegó³owe informacje na temat poszczególnych systemów znajduj¹ siê w odpowiednich Aprobatach Technicznych
* Zakres stosowania: 1. Œciany pomieszczeñ w których przebywa niewiele osób, tj. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych w 

podobny sposób, a tak¿e œciany miedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem. 2. Œciany pomieszczeñ w których przebywa wiele osób, tj. sale konferencyjne, klasy szkolne, 
aule wyk³adowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, a tak¿e œciany pomiêdzy tymi pomieszczeniami i korytarzem.

** dla œcian dzia³owych stanowi¹cych elementy oddzielenia przeciwpo¿arowego w myœl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. 75 
poz 690 wg klasyfikacji ogniowejn ITB NP-1326.R.1/02/BW/ZM

* Profile CW Rigips lub CW Ultrastil oraz UW Rigips lub UW Ultrastil

Poszycie 
z p³yt 

GKB lub GKBI

Poszycie 
z p³yt 

GKF lub GKFI
RW Ra2RA1 1 2

Numer
systemu
Rigips

Apro-
bata 
Tech-

niczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja *
Op³yto-
wanie

Rozstaw 
profili 
[mm]

Klasa odpornoœci 
ogniowej **

[min]

Izolacyjnoœæ 
akustyczna [dB]

Maksymalna 
wysokoœæ *

[mm]Masa 
2[kg/m ]

Gruboœæ 
[mm]

Wype³nienie we³n¹ 
mineraln¹

3Rodzaj / Gêstoœæ [kg/m ] 
/ Gruboœæ [mm]

10 11

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów



bez wype³nienia / - / -
maksymal. 
szerokoœæ 

2000

1 x
Grubas 25

1 x
Grubas 20

bez wype³nienia / -/ -

bez wype³nienia / -/ -

dowolna / 40 - 70 / 50

dowolna / 40 - 70 / 50

1000
CW 50, 

CW 75 lub
CW 100

AT-15-
4452/2000

3.60.20

3.80.15
AT-15-

4778/2000
2 x 

Ridurit 20
k¹townik
40 x 20 x 1

2 x 15

bez wype³nienia / - / -

dowolna kamienna / 45 - 70 / 50

dowolna kamienna / 45 - 70 / 50

600

1000

600

3.50.10

3.80.10

3.50.20

AT-15-
4778/2000

AT-15-
4771/2001

AT-15-
4771/2001

2 x CW 50
+ CW 75 

lub CW 100

2 x UW 100
+ 2 x UD 30 
+ UW 101

2 x 12,5
+ 2 x 15

1 x CW 50,
CW 75 lub 
+ CW 100

2 x 
Ridurit 20

NP-
572/02/BW

600
dowolna 

kamienna / 35 / 50

NP-
572/02/BW

600
dowolna

kamienna / 35 / 50

NP-
572/02/BW

600
dowolna

kamienna / 35 / 50

3.65.011

3.65.012

3.65.013

3.35.01

3.36.01

³ata drewniana:
60 x 60
60 x 80
50 x 100

1 x R10

1 x R12,5

2 x R10

2 x R12,5

1xR(10+12,5)

2 x R10

2 x R12,5

1xR(10+12,5)

CW 100

CW 75

CW 50

1 x R10

1 x R10

1 x R10

1 x R12,5

1 x R12,5

1 x R12,5

³ata drewniana:
2 x (60 x 60)
2 x (60 x 80)

2 x (50 x 100)

Uwaga: Litery R w kolumnie ”op³ytowanie“ oznaczaj¹ p³ytê Rigidur

* Profile CW Rigips lub CW Ultrastil oraz UW Rigips lub UW Ultrastil

Poszycie 
z p³yt 

GKB lub GKBI

Poszycie 
z p³yt 

GKF lub GKFI
RW Ra2RA1 1 2

Numer
systemu
Rigips

Apro-
bata 
Tech-

niczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja *
Op³yto-
wanie

Rozstaw 
profili 
[mm]

-

40
3000 dla CW 50
4000 dla CW 75
5000 dla CW 100

2750 dla CW 50
3750 dla CW 75
4500 dla CW 100

90 - 150

50004039

48

-

47

-

50

-

-

44

-

46

-

36

-

38

EI 30

EI 120 (REI 120)

EI 60 (REI 60)

90-140 3000

6000

4500 dla 2 x CW 50
5500 dla 2 x CW 74
6500 dla 2 x CW 100

130

80 - 130

40

58

35

52

45

50

43

-

-

-

46

39

3000 dla 
CW 50 i CW 75

4000 
dla CW 100

EI 120 (REI 120)

EI 120 (REI 120)

EI 60 (REI 60)

w przygotowaniu 25 - 57

w przygotowaniu 25 -59

w przygotowaniu 23 - 55

80 - 120

85 - 125

100 - 140

110 - 150

105 - 145

165 - 245

175 - 255

170 - 250

70

75

300

410

300

410

300

300

410

300

300

300

95

100

120

125

300

450

300

500

EI 60 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 30

EI 60 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 30

EI 30

EI 30

Uwaga: szczegó³owe informacje na temat poszczególnych systemów znajduj¹ siê w odpowiednich Aprobatach Technicznych
* Zakres stosowania: 1. Œciany pomieszczeñ w których przebywa niewiele osób, tj. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych w 

podobny sposób, a tak¿e œciany miedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem. 2. Œciany pomieszczeñ w których przebywa wiele osób, tj. sale konferencyjne, klasy szkolne, 
aule wyk³adowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, a tak¿e œciany pomiêdzy tymi pomieszczeniami i korytarzem.

** dla œcian dzia³owych stanowi¹cych elementy oddzielenia przeciwpo¿arowego w myœl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. 75 
poz 690 wg klasyfikacji ogniowejn ITB NP-1326.R.1/02/BW/ZM

Klasa odpornoœci 
ogniowej **

[min]

Izolacyjnoœæ 
akustyczna [dB]

Maksymalna 
wysokoœæ *

[mm]Masa 
2[kg/m ]

Gruboœæ 
[mm]

Wype³nienie we³n¹ 
mineraln¹

3Rodzaj / Gêstoœæ [kg/m ] 
/ Gruboœæ [mm]

12 13

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów

4. Œciany dzia³owe
a. przegl¹d systemów



Maksymalna 
wysokoœæ *

[mm]

Gruboœæ 
[mm]

w przygotowaniu 24 - 56

255

250

250

145

145

155

155

150

150

195

195

205

205

200

200

245

245

255

245

255

250

575

300

300

300

300

300

400

300

300

300

300

350

550

300

300

300

300

350

300

575

300

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

Uwaga: szczegó³owe informacje na temat poszczególnych systemów znajduj¹ siê w odpowiednich Aprobatach Technicznych
* Zakres stosowania: 1. Œciany pomieszczeñ w których przebywa niewiele osób, tj. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych w 

podobny sposób, a tak¿e œciany miedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem. 2. Œciany pomieszczeñ w których przebywa wiele osób, tj. sale konferencyjne, klasy szkolne, 
aule wyk³adowe oraz inne wykorzystywane w podobny sposób, a tak¿e œciany pomiêdzy tymi pomieszczeniami i korytarzem.

** dla œcian dzia³owych stanowi¹cych elementy oddzielenia przeciwpo¿arowego w myœl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. 75 
poz 690 wg klasyfikacji ogniowejn ITB NP-1326.R.1/02/BW/ZM

w przygotowaniu 23 - 55

140

150

145

145

90

155

100

150

95

195

115

205

125

200

120

300

575

300

300

300

400

350

300

300

300

300

550

500

300

300

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 60 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

EI 90 (REI 60)

Numer
systemu
Rigips

Apro-
bata 
Tech-

niczna

Rysunek

Opis systemu

Konstrukcja *

Wype³nienie we³n¹ 
mineraln¹

3Rodzaj / Gêstoœæ [kg/m ] 
/ Gruboœæ [mm]Op³yto-

wanie

Rozstaw 
profili 
[mm]

NP-
572/02/BW

600
dowolna

kamienna / 35 / 50

3.66.013

3.66.014

3.66.015

2 x CW 100

2 x CW 50

2 x CW 75

2 x CW 100

2 x CW 50

2 x CW 75

2 x CW 100

2 x R10

2 x R10

2 x R10

2 x R10

2 x R10

2 x R10

2 x R10

2 x R12,5

2 x R12,5

2 x R12,5

2 x R12,5

2 x R12,5

2 x R12,5

2 x R12,5

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

NP-
572/02/BW

600
dowolna

kamienna / 35 / 50

3.66.012

3.66.011

3.65.016

3.65.015

3.65.014

CW 100

CW 75

CW 50

2 x R10

2 x R10

2 x R10

2 x R12,5

2 x R12,5

2 x R12,5

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

2 x CW 50

2 x CW 75

2 x R10

2 x R10

2 x R12,5

2 x R12,5

1xR(10+12,5)

1xR(10+12,5)

Uwaga: Litery R w kolumnie ”op³ytowanie“ oznaczaj¹ p³ytê Rigidur

* Profile CW Rigips lub CW Ultrastil oraz UW Rigips lub UW Ultrastil

Poszycie 
z p³yt 

GKB lub GKBI

Poszycie 
z p³yt 

GKF lub GKFI
RW Ra2RA1

Klasa odpornoœci 
ogniowej **

[min]

Izolacyjnoœæ 
akustyczna [dB]

Masa 
2[kg/m ]
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Wytyczanie œciany

4b.  Etapy monta¿u

Przebieg œciany wyznacza siê na pod³odze za pomoc¹ sznura 
lub linia³u, zaznaczaj¹c ewentualne otwory drzwiowe. 
Nastêpnie nanosi siê przebieg œciany za pomoc¹ poziomicy
i ³aty na otaczaj¹ce œciany i stropy.

Przy œcianach wy¿szych ni¿ 3 m do wyznaczania pionu nale¿y 
u¿yæ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu 
murarskiego, poniewa¿ poziomica nie daje dostatecznej 
dok³adnoœci pomiaru.

Profile przy³¹czeniowe UW mocuje siê do posadzek i stropów 
za pomoc¹ uniwersalnych elementów mocuj¹cych, rozmiesz-
czonych maksymalnie co 100 cm.

Dla uzyskania wymaganej dŸwiêkoszczelnoœci wszystkie 
profile mocowane do pod³o¿a musz¹ byæ podklejone taœm¹ 
uszczelniaj¹c¹.

Profile przy³¹czeniowe

Profile CW musz¹ wchodziæ w górny profil UW na g³êbokoœæ co 
najmniej 1,5 cm. Profil CW s³upkowy wk³ada siê najpierw 
w dolny profil UW, a nastêpnie w górny. Profile s³upkowe 
rozmieszcza siê w odleg³oœci 60, 40 lub 30 cm, w zale¿noœci od 
zaleceñ wybranego systemu. 

Profili CW nie mocuje siê do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstêpne. Korektê 
ustawienia wykonuje siê na etapie przykrêcania p³yt (rozsta-
wianie profili do p³yty). Odleg³oœæ ostatniego profilu od œciany 
nie powinna byæ mniejsza ni¿ 30 cm. Jeœli tak nie jest, nale¿y 
wszystkie profile przesun¹æ o odpowiedni¹ odleg³oœæ zmniej-
szaj¹c rozstaw pomiêdzy pierwszym i drugim profilem.

Profile s³upkowe

Pokrycie pierwszej strony œciany nale¿y rozpocz¹æ od przykrê-
cenia p³yty szerokoœci 120 cm. Odstêp miêdzy wkrêtami powi-
nien wynosiæ 20 cm. 
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa p³yt jest 
mocowana w odstêpach równych 75 cm. 
Przy mocowaniu p³yty koryguje siê po³o¿enie

 profili.
P³yty nie powinny staæ na pod³o¿u, lecz byæ podniesione o ok. 
10 mm.
U góry nale¿y pozostawiæ 5 mm umo¿liwiaj¹c¹ 
kompensacjê drgañ i ugiêæ stropu. Wype³nia siê j¹ kitem elas-
tycznym na etapie szpachlowania spoin. P³yt nie przykrêca siê 
do profili UW mocowanych do stropów.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa siê o 60 cm w stosunku do 
pierwszej warstwy.

 rozstawionych 
wczeœniej

szczelinê 

Pokrycie pierwszej strony œciany

Po zap³ytowaniu pierwszej strony œciany i po u³o¿eniu w œrod-
ku œciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nale¿y umieœ-
ciæ miêdzy profilami we³nê mineraln¹ lub szklan¹ i zabez-
pieczyæ j¹ przed osuniêciem. 
Sztywna we³na w p³ytach nie wymaga dodatkowego 
mocowania. We³nê w postaci maty zabezpiecza siê przed osu-
niêciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub 
d³ugich wkrêtach wkrêcanych w profile.

z regu³y 

Izolacja przestrzeni pomiêdzy p³ytami

Pokrycie drugiej strony œciany nale¿y rozpocz¹æ od przykrê-
cenia p³yty szerokoœci 60 cm (lub mniej w przypadku przesu-
niêcia profili), aby wzajemne przesuniêcie spoin z obu stron 
œciany by³o równe odleg³oœci miêdzy profilami CW. Po zam-
kniêciu drugiej strony œciana uzyskuje ostateczn¹ stabilnoœæ.
W przypadku œcian wysokich (6 10 m) p³ytowanie nale¿y 
prowadziæ jednoczeœnie po obu stronach œciany, aby nie uleg³a 
ona deformacji podczas monta¿u.
Je¿eli wysokoœæ œciany jest wiêksza ni¿ d³ugoœæ p³yty, sztuko-
wanie p³yty nale¿y prowadziæ naprzemiennie u góry i do³u 
œciany. Sztukówki nie powinny byæ krótsze ni¿ 30 cm.

÷

Pokrycie drugiej strony œciany

Uwaga

Metody szpachlowania i pozosta³ych prac wykoñcze-
niowych opisane s¹ w rozdziale 10.

4. Œciany dzia³owe
b. etapy monta¿u

4. Œciany dzia³owe
b. etapy monta¿u
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Œciany o wysokiej izolacyjnoœci akustycznej (hotelowe) 3.41.02; 3.41.03; 3.41.05

4c.  Œcianki z p³yt g-k i Rigidur

Œciany wysokie  3.40.08; 3.40.09; 3.40.10; 3.40.11x; 3.40.12x

Polska norma PN B-02151-3 zawiera wymagania co do 
izolacyjnoœci akustycznej przegród budowlanych w budyn-
kach o ró¿nym przeznaczeniu.
Spe³nienie tych wymagañ wymaga w niektórych wypadkach 
zastosowania specjalnej konstrukcji œciany dzia³owej. 
Œcianami zapewniaj¹cymi najwiêksze poch³anianie dŸwiêków 
przechodz¹cych s¹ œciany o podwójnej konstrukcji noœnej.
Oprócz we³ny mineralnej lub szklanej du¿y wp³yw na poch³a-
nianie dŸwiêków ma gruboœæ warstwy gipsu, dlatego œciany te 
maj¹ zawsze p³ytowanie podwójne. Równie¿ rozwi¹zanie 
posadowienia œcianki na stropie ma zasadnicze znaczenie dla 
izolacyjnoœci akustycznej.

Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w podrozdziale 
“Szczegó³y” w rozdziale 4 d.

Mianem œcian wysokich mo¿emy okreœliæ œciany dzia³owe o du-
¿ej sztywnoœci. Maksymalna wysokoœæ dopuszczalna w tym 
wypadku siêga 9 - 10 m. Przy tak du¿ych wysokoœciach 
najwa¿niejszym zagadnieniem jest zapewnienie odpo-
wiedniej odpornoœci ogniowej. Akustyka w tego typu œcianach 
odgrywa z regu³y mniejsze znaczenie (gruba warstwa p³yt). 
Przy monta¿u wysokich konstrukcji, dla zapewnienia 
odpowiedniej sztywnoœci - zalecane jest podczas monta¿u  
w miarê równoczesne p³ytowanie jednej i drugiej strony œcia-
ny. W przeciwnym wypadku znaczny ciê¿ar p³yt zamon-
towanych po jednej stronie mo¿e spowodowaæ odkszta³cenie 
konstrukcji w fazie monta¿u. 
Szczegó³y dotycz¹ce konkretnych rozwi¹zañ znajduj¹ siê
w tabeli “Przegl¹d systemów”. 

3a810 5 1a 6a1a

2

11

9

Œciany szachtowe s³u¿¹ do oddzielania 
pomieszczeñ technicznych w przypad-
ku, gdy dostêp do budowanej œcianki 
mo¿liwy jest tylko od jednej strony. 
G³ównym zadaniem œcianek szachto-
wych jest ochrona przeciwpo¿arowa, 
a akustyka ma przewa¿nie mniejsze 
znaczenie. 
Wyj¹tkiem s¹ œciany zabudowy szybów 
windowych, gdzie zarówno odpornoœæ 
ogniowa jak i izolacyjnoœæ akustyczna 

Œciany szachtowe 3.50.10, 3.50.20, 3.80.10, 3.80.15

Konstrukcja œciany szachtu - system 3.50.10Konstrukcja œciany szachtu - system 3.50.20

8 7 5 6b

2

2

10

11

1c

9

1c

3a

7

2

1a

6

9a

3

10

5

1a

20
25

25

20

20

Konstrukcja œcian szachtu - system 3.80.15Konstrukcja œcian szachtu - system 3.80.10

4

8b

10

1a

1a

20

25

20

20

59b

7
25

Œciany o du¿ej odpornoœci na uszkodzenia mechaniczne 3.40.09 i 3.60.20

Konstrukcja œciany dzia³owej - system 3.60.20

1a. P³yta g-k Rigimetr gr. 2 x 9,5 mm, 2 x 12,5 mm, 1 x 9,5 mm +1 x 12,5 mm
1b. P³yta gipsowo-kartonowa Rigips PRO gr.  12,5 mm
1c. P³yta gipsowo-kartonowa Rigips PRO gr. 15 mm
2. Profil CW lub CW Ultrastil
3a. Profil  UW lub UW Ultrastil
3b. Profil poziomy UW101 lub CW 101Ultrastil
4. Profil UD 30
5. Wkrêty Rigips TN 25 co 70 cm - I warstwa poszycia
6a. Wkrêty Rigips TN 35 co 25 cm - II warstwa poszycia
6b. Wkrêty Rigips TN 45 co 20 cm - II warstwa poszycia
7. Wkrêty “pche³ki”
8 Ko³ki rozporowe lub dyble, max. co 100 cm
9. Masa szpachlowa Rigips
10. Taœma uszczelniaj¹ca Rigips 
11. We³na mineralna kamienna lub szklana

7

9
4

1c

1b

1b

11

3b

8

3a

10

1c6b5

odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê. W takim 
przypadku zastosowanie œcianek 
3.50.10 lub 3.50.20 pozwala na spe³-
nienie wymagañ normowych. Œcianka 
3.50.20 daje zabezpieczenie przed 
ogniem od strony zewnêtrznej na 60 
minut, 3.80.10 na 120 minut, natomiast 
œcianki 3.50.10 i 3.80.15 na 120 minut 
z obydwu  stron. 

Œciana 3.60.20 ma konstrukcjê ró¿ni¹c¹ siê od œcian z p³ytami 
standardowymi. Oprócz wiêkszego rozstawu profili stosuje siê 
tu poziome u³o¿enie p³yt. Poza tymi zmianami wszystkie etapy 
monta¿u pozostaj¹ identyczne jak w przypadku œcian 
standardowych. 

1a. P³yta gipsowo-kartonowa Ridurit gr.  20 mm
1b. P³yta gipsowo-kartonowa Rigips GRUBAS  gr. 20 

mm lub 25 mm
2. Profil s³upkowy CW lub CW Ultrastil 
3. Profil poziomy UW lub CW Ultrastil
4. K¹townik 40 x 20 x 1 mm
5. Wkrêty Ridurit 35 co 20 cm - I warstwa poszycia- 

do konstrukcji
6. Wkrêty Ridurit 55 co 20 cm - II warstwa poszycia - 

do konstrukcji
7. Wkrêty Ridurit 35 w siatce 25 cm x 25 cm - II 

warstwa poszycia do I warstwy poszycia
8. Wkrêty TN 35 co 20 cm - 4 szt. na szerokoœci p³yty 
9a Ko³ki rozporowa lub dyble, max. co 50 cm
9b Ko³ki rozporowa lub dyble , max. co 20 cm
9c. Ko³ki rozporowa lub dyble, max. co 100 cm
10. Taœma uszczelniaj¹ca 
11. We³na mineralna kamienna lub szklana

11

2
9c

3

10

8

1b

4. Œciany dzia³owe
c. œcianki z p³yt g-k i Rigidur

4. Œciany dzia³owe
c. œcianki z p³yt g-k i Rigidur
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Œciany te budowane s¹ podobnie jak œcianki gipsowo-
kartonowe. Konstrukcja noœna jest analogiczna i wykony-
wana z tych samych profili. Ze wzglêdu na to pomiêdzy 
montowanymi p³ytami Rigidur pozostawia siê szczelinê ok. 5 - 
6 mm na wype³nienie mas¹ szpachlow¹, nominalna szerokoœæ 
p³yty wynosi 1195mm.

Dla uzyskania zawsze prawid³owego rozstawu profili, zaleca-
ne jest korygowanie ich rozstawu podczas przykrêcania p³yt 
i dlatego profile CW nie mog¹ byæ w ¿aden sposób mocowane 
do profili poziomych UW. Do przykrêcania p³yt s³u¿¹ specjalne 

wkrêty Rigidur  3,5 x 30. Przy podwójnym p³ytowaniu druga Æ

Œciany z p³yt gipsowo-w³óknowych Rigidur 3.35.01; 3.36.01; 3.65.01x; 3.66.01x

Konstrukcja œciany Rigidur 3.65.015

20 cm

min. 20 cm

8

2

1b

4b

5

3

7

25
25

5 37

1a

6

2

8

4a

Konstrukcja œciany dzia³owej - system 3.40.09

W przypadku œciany 3.40.09 zagêszczenie profili w po³¹czeniu 
z pionowym p³ytowaniem daje sztywnoœæ wystarczaj¹c¹ do 
uzyskania wysokoœci maksymalnej 9 m. Wytyczne dotycz¹ce 
mo¿liwoœci obci¹¿ania œcian Rigips znajduj¹ siê na koñcu tego 
rozdzia³u. Pozosta³e dane techniczne zawarte s¹ w tabeli 
“Przegl¹d systemów”.
P³yty Rigips Grubas znajduj¹ zastosowanie wszêdzie tam, 
gdzie œciany dzia³owe powinny mieæ du¿¹ sztywnoœæ i wyt-
rzyma³oœæ na uszkodzenia, szczególnie - gdy musz¹ byæ 
dostosowane do przenoszenia du¿ych obci¹¿eñ mocowanych 
w dowolnym miejscu. Dziêki swej gruboœci p³yty te s¹ 
wyj¹tkowo sztywne umo¿liwiaj¹c zmniejszenie iloœci profili 
w konstrukcji noœnej. 

Przekrój pionowy 
i poziomy œciany 
Rigidur 3.65.015

1a. P³yta gipsowo-kartonowa GRUBAS  gr  25 mm
1b. P³yta gipsowo-w³óknowa Rigidur gr. 2 x 10 mm,

2 x 12,5 mm, 1 x 10 +1 x 12,5 mm
2. Profil s³upkowy CW lub CW Ultrastil co 31,5  cm
3. Profil poziomy UW lub CW Ultrastil
4a. Wkrêty TN 35 co 25 cm
4b. Wkrêty Rigips
5. Elementy mocuj¹ce na przyk³ad ko³ki rozporowe 

lub dyble, max. co 100 cm 
6 Masa szpachlowa Rigips
7. Taœma uszczelniaj¹ca
8. We³na mineralna kamienna lub szklana

1. P³yta gipsowo-w³ók-
nowa Rigidur gr. 2 x 
10 mm, 2 x 12,5 mm, 
1 x 10 +1 x 12,5 mm

2. Profil s³upkowy CW 
lub CW Ultrastil co 
31,5 cm

3. Profil poziomy UW lub 
CW Ultrastil

4. Wkrêty Rigips
5. Elementy mocuj¹ce, 

max. co 100 cm 
6. Masa szpachlowa 

Rigidur
7. Taœma uszczelniaj¹ca
8. We³na mineralna 

kamienna lub szklana

warstwa p³yt mo¿e byæ przykrêcana z przesuniêciem 
poziomym 60 cm, jak i skrêcana z pierwsz¹ warstw¹ p³yt 
z przesuniêciem spoin o 20 - 50 cm.

Przy monta¿u œcian, wobec których nie stawia siê wymagañ 
ogniowych, mo¿na zamiast szpachlowania - u¿yæ do ³¹czenia 
p³yt kleju Rigidur. W takim przypadku szczelina miêdzy 
p³ytami wynosiæ bêdzie 1 mm, a profile zagêszcza siê o 4 mm. 
Dopuszczalne obci¹¿enia œcian Rigidur - na koñcu niniejszego 
rozdzia³u. Dopuszczalny rozstaw wkrêtów 25 cm w obydwu 
warstwach. Szpachlowanie opisane jest w rozdziale 10 “Prace 
wykoñczeniowe”.

Œciany zabezpieczaj¹ce przed promieniowaniem rentgenowskim 3.40.06 M*

* zmodyfikowana konstrukcja œcianki 3.40.06

2

58

7

6

1

3

Gabinety lekarskie oraz inne pomieszczenia z urz¹dzeniami 
emituj¹cymi promienie rentgenowskie musz¹ byæ ekranowane 
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przenikanie promieniowania przez 
otaczaj¹ce je œciany. Do budowy œcian promieniochronnych 
stosuje siê p³yty Rigips o d³ugoœci odpowiadaj¹cej wysokoœci 
pomieszczenia, gruboœci 12,5 mm i szerokoœci 125 lub 62,5 cm, 
laminowane foli¹ o³owiow¹ o gruboœci od 0,5 mm do 3 mm. 
Wymagana gruboœæ blachy o³owiowej zale¿y od natê¿enia 
promieniowania.
Izolacyjnoœæ akustyczna œciany promieniochronnej jest lepsza 
w porównaniu do standardowej œciany z profili CW 100 
(system Rigips 3.40.06) dziêki obecnoœci blachy o³owiowej.

Monta¿ konstrukcji i szczegó³y po³¹czeñ

Œcianê montuje siê na konstrukcji z profili CW 100 (3.40.06)*. 
Laminowane blach¹ o³owiow¹ p³yty Rigips przykrêcane s¹ po 
stronie promieniowania w pierwszej warstwie, przy czym 
musz¹ byæ one ustawiane bez szczeliny na pod³o¿u. Aby 
uzyskaæ odpowiednie zabezpieczenie spoin p³yt, stopki profili 
CW 100 i UW 100 stykaj¹ce siê z p³yt¹ promieniochronn¹ 
nale¿y na ca³ej d³ugoœci okleiæ samoprzylepnym paskiem 
blachy o³owianej o szerokoœci 5 cm. Drug¹ warstwê op³y-
towania stanowi¹ p³yty standardowe 120 x 250 przykrêcane 
poziomo. Wysokoœæ dopuszczalna œcianki równa jest d³ugoœci 
p³yty z o³owiem (sztukowanie p³yt jest niedopuszczalne). 
Pozosta³e wytyczne jak dla systemów standardowych Rigips.

Przedstawione tu rozwi¹zania zosta³y przebadane pod wzglê-
dem promieniochronnoœci przez Urz¹d Badañ Materia³owych 
w Norymberdze Krajowego Urzêdu Gospodarczego Bawarii) 
raport z badañ nr 122741 z dnia 16.04.1981r). W wyniku badañ 
stwierdzono:
1. konstrukcje œcian wykazuj¹ wspó³czynnik absorpcji wiêkszy 

ni¿ dla samego o³owiu o odpowiednich gruboœciach,
2. absorpcja promieniowania rentgenowskiego w obszarze 

wkrêtów Rigips (dodatkowe paski blachy o³owianej) by³a 
wiêksza ni¿ absorpcja dla samej warstwy o³owiu.

Rozwi¹zania te nie posiadaj¹ miejsc o zmniejszonym poch³a-
nianiu promieniowania.

Naro¿a œcian (wewnêtrzne jak i zewnêtrzne) nale¿y wykonaæ 
wg zaleceñ zawartych w rozdziale “Szczegó³y konstrukcyjne”, 
z tym, ¿e profile naro¿ne nale¿y okleiæ na ca³ej d³ugoœci pas-
kiem blachy o³owianej o szerokoœci 5 cm.

Nale¿y montowaæ drzwi certyfikowane maj¹ce odpowiedni¹ 
izolacyjnoœæ. Oœcie¿nice drzwi nale¿y po stronie promienio-
wania wyposa¿yæ stosownie do wymaganej gruboœci o³owiu 
we wk³adkê z blachy o³owianej, zapewniaj¹c szczelne po³¹-
czenie miêdzy œcian¹ i oœcie¿nic¹.

Zobacz tak¿e rozdzia³ “Szczegó³y konstrukcyjne” - monta¿ 
instalacji elektrycznych.

2576 8 1 5

56 7 2 84 3 1 5

maks. 60 cm

4. Œciany dzia³owe
c. œcianki z p³yt g-k i Rigidur
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1. Op³ytowanie p³yt¹ 
gipsowo-kartonow¹ 
Rigips gr. 12,5 mm

2. Op³ytowanie p³yt¹ g-k 
Rigips laminowan¹ 
foli¹ o³owiow¹ gr. 0,5-
3 mm

3. Pasek folii o³owiowej
4. Profil poziomy UW
5. Profil s³upkowy CW
6. Wype³nienie z we³ny 

mineralnej kamiennej 
lub szklanej

7. Taœma uszczelniaj¹ca 
Rigips

8. Taœma spoinowa 
Rigips

9. Samoprzylepna taœma 
poœlizgowa

10. Profil naro¿ny LW
11. Profil oœcie¿nicowy 

UA

Szczegó³y naro¿nika, po³¹czeñ ze stropem pe³nym i pod³og¹ 
oraz monta¿u drzwi w œcianach pomieszczeñ zabezpieczanych 
przed promieniowaniem rentgenowskim
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£ukowe powierzchnie œcian i sufitów 
nadaj¹ wnêtrzom niepowtarzalny 
charakter. Ich szybkie i perfekcyjne wy-
konanie nie stanowi problemu przy zas-
tosowaniu p³yt Riflex o gruboœci 6 mm, 
zbrojonych w³óknem szklanym. Umo¿li-
wiaj¹ one formowanie powierzchni na 
sucho, zdecydowanie u³atwiaj¹ wykony-
wanie wszelkich powierzchni krzywo-
liniowych jak œciany, sufity, kolumny, 
³uki. 
Konstrukcja œcianki ³ukowej jest niemal 
identyczna z konstrukcj¹ œcianki prostej, 
z tym, ¿e rozstaw profili s³upkowych CW 
zostaje zagêszczony do 30 cm a profile 
poziome UW musz¹ byæ ponacinane 
w celu ukszta³towania ³uku. P³yty przy-
krêca siê do konstrukcji poprzecznie 
w stosunku do profili CW. Z uwagi na 
sztywnoœæ zabudowy p³ytowanie 
powinno byæ dwuwarstwowe.

1. Profil UW - nacinany
2. Profil CW 50; CW 75 Ultrastil
3. P³yta specjalna Riflex

Konstrukcja œcianki ³ukowej 3.75.10

Minimalne promienie krzywizny œciany
wklês³y 600 mm
wypuk³y 1000 mm

wklês³a wypuk³a

Wyprowadzenie po³¹czenia p³yt 
Riflex z p³yt¹ standardow¹ na 
p³ask¹ czêœæ œciany zapewnia 
lepsz¹ jakoœæ po³¹czenia.

10 cm

10 cm

Œcianka ³ukowa 3.75.10

max 30 cm
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Minimalne promienie krzywizny œciany

W przypadku niewielkich powierzchni bez po³¹czeñ 
pod³u¿nych dopuszcza siê zastosowanie pokrycia jedno-
warstwowego. P³yty przykrêca siê wkrêtami Riflex lub TN 25 
w rozstawach 40 cm dla pierwszej warstwy i 20 cm dla drugiej. 
Podczas przykrêcania nale¿y kontrolowaæ prawid³owe 
uk³adanie siê p³yty na konstrukcji. 
Minimalne promienie krzywizny œciany wynosz¹ 600 mm dla 
strony wklês³ej i 1000 mm dla wypuk³ej. Spoiny szpachluje siê 
mas¹ Ridurit lub Vario z u¿yciem taœmy spoinowej tak, jak dla 

Po³¹czenie œcianki ³ukowej z prost¹

Œcianka instalacyjna 3.41.04

Przy prowadzeniu w œcianach dzia³owych instalacji hydra-
ulicznych nale¿y pamiêtaæ, ¿e wewn¹trz profili mo¿na 
prowadziæ jedynie cienkie rurki o œrednicy nie wiêkszej ni¿ 
po³owa szerokoœci profilu. W przypadku prowadzenia rur 
kanalizacyjnych nale¿y zastosowaæ specjaln¹ konstrukcjê tzw. 
œciankê instalacyjn¹. 

2 5 3 6 7 4 1

Œcianka instalacyjna  3.41.04

1. Op³ytowanie z p³yt g-k Rigips PRO GKBI lub GKFI
2. Profil poziomy UW
3. Profil s³upkowy CW
4. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
5. Stela¿ ze sp³ukiem do WC
6. Stela¿ pod umywalkê
7. Przewi¹zka z p³yt g-k Rigips PRO GKBI lub GKFI

Do monta¿u takiej œciany zwykle u¿ywa siê profili CW 50, 
dziêki czemu minimalizuje siê niezbêdn¹ gruboœæ œciany. Dla 
zapewnienia odpowiedniej stabilnoœci, profile s³upkowe 
z obydwu stron ³¹czone s¹ poprzecznie za pomoc¹ pasków 
p³yty gipsowo-kartonowej o d³ugoœci 30 cm rozstawionych  co 
1/3 wysokoœci œciany. 

Zasadniczo stosowane jest p³ytowanie dwuwarstwowe, 
jedynie œciany, które nie musz¹ przenosiæ obci¹¿eñ z urz¹dzeñ 
sanitarnych i nie bêd¹ wykañczane p³ytkami ceramicznymi 
mog¹ mieæ p³ytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku 
wysokoœæ maksymalna œciany bêdzie mniejsza i nale¿y 
podawaæ j¹ jak dla œciany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 
50 i jak dla œciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony 
pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgotnoœci powietrza nale¿y 
stosowaæ p³yty GKBI w obydwu warstwach.

spoin ciêtych przy p³ytach standardowych, przy czym w pier-
wszej warstwie spoiny mog¹ pozostaæ nie szpachlowane.
W zale¿noœci od wymagañ odbiorowych, warunków oœwiet-
lenia i rodzaju farby - mo¿e zachodziæ potrzeba zaszpach-
lowania ca³ej powierzchni p³yt. 

Wiêcej informacji na temat szpachlowania w rozdziale 10.

Zobacz tak¿e - rozdzia³ “Sufity ³ukowe”
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4. Œciany dzia³owe
c. œcianki z p³yt g-k i Rigidur

4. Œciany dzia³owe
c. œcianki z p³yt g-k i Rigidur
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W przypadku po³¹czeñ œcian dzia³owych ze stropami pe³nymi 
ich izolacyjnoœæ akustyczna zale¿y od masy stropu (przeno-
szenie boczne).

Przy po³¹czeniu œciany ze stropem otynkowanym nie nale¿y 
uk³adaæ taœmy spoinowej na tynku (k¹towo), natomiast wyko-
naæ po³¹czenie œlizgowe (rozdzia³ 10 a).
Przy ³¹czeniu œciany dzia³owej bezpoœrednio z przewidzianym

do otynkowania stropem surowym, nale¿y na po³¹czeniu 
œciany ze stropem za³o¿yæ na p³yty samoprzylepn¹ taœmê 
poœlizgow¹, która z jednej strony ochroni p³yty Rigips przed 
zawilgoceniem, a z drugiej zapewni prostoliniowy przebieg 
obrysu zwi¹zanego tynku mokrego.

Widoczn¹ czêœæ taœmy samoprzylepnej nale¿y usun¹æ po zwi¹-
zaniu tynku mokrego.

W cementowym jastrychu p³ywaj¹cym wykonanym na ca³ej 
powierzchni nale¿y wykonaæ szczelinê dylatacyjn¹ pod prze-
widzian¹ œcian¹ dzia³ow¹, w celu zmniejszenia przenoszenia 
bocznego dŸwiêków, chyba, ¿e wymagania co do izolacyjnoœci 
dŸwiêkowej w danym przypadku s¹ niewielkie.

P³ywaj¹ce suche jastrychy stosowane s¹ w drewnianych 
stropach belkowych ze wzglêdu na izolacjê akustyczn¹ i o-
chronê przeciwpo¿arow¹ stropów, maj¹ one jednoczeœnie 
korzystny wp³yw równie¿ na izolacyjnoœæ akustyczn¹ œcian 
Rigips.

Œcianka os³onowa

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po 
wierzchu œcian konstrukcyjnych mo¿na wykonaæ œciankê 
os³onow¹ kryj¹c¹ rury, bazuj¹c na konstrukcji ok³adziny 
œciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o œrednicy nie wiêkszej ni¿ 
90 mm, lub œcianki instalacyjnej dla dowolnych œrednic. 
Wysokoœæ takiej œcianki mo¿e byæ równa wysokoœci 
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku 
zwieñczeniem od góry bêdzie pó³ka. Pokryciem takiej 
konstrukcji powinna byæ podwójna warstwa p³yty GKBI lub 
pojedyncza p³yty Grubas.
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Monta¿ instalacji elektrycznych

4d.  Szczegó³y konstrukcyjne

Posadowienie na stropie pe³nym
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Po³¹czenia ze stropami pe³nymi

1. Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips PRO
2. Taœma uszczelniaj¹ca Rigips
3. Profil poziomy UW
4. Profil s³upkowy CW
5. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
6. Taœma spoinowa Rigip s
7. Taœma samoprzylepna (poœlizgowa) 
8. Jastrych p³ywaj¹cy Rigidur E 30 M
9. Wkrêty TN 25 w rozstawie co 20 cm
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Przy monta¿u urz¹dzeñ sanitarnych nale¿y stosowaæ specjalne 
stela¿e monta¿owe, które przejmuj¹ du¿¹ czêœæ obci¹¿eñ 
zmniejszaj¹c odkszta³cenia œciany. Stela¿e montuje siê do 
konstrukcji noœnej œciany, a po zap³ytowaniu jednej strony (tej 
od strony armatury) mo¿na przyst¹piæ do monta¿u instalacji 
sanitarnych.
Mocowanie rur do stela¿y za pomoc¹ obejm i uchwytów 

z podk³adkami z gumy zmniejsza przenoszenie dŸwiêków od 
armatury. Rury z zimn¹ wod¹ musz¹ byæ zaizolowane dla 
unikniêcia roszenia.
Stosowanie izolacji z we³ny mineralnej zalecane jest te¿ na 
ca³ej powierzchni wewnêtrznej, po obu stronach œciany 
instalacyjnej.

Przewody elektryczne w œcianach dzia-
³owych uk³ada siê w pustce œciany, po jed-
nostronnym zap³ytowaniu konstrukcji 
noœnej. W profilach s³upkowych CW na 
dolnym i górnym koñcu znajduj¹ siê 
wyciêcia w kszta³cie litery H, które s³u¿¹ 
do wykonania przepustów kablowych. 
Instalacje elektryczne nale¿y wykonywaæ 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotycz¹cymi wykonywania instalacji 
elektrycznych. Puszki elektryczne naru-
szaj¹ce warstwê o³owian¹ œcian promie-
niochronnych musz¹ byæ dodatkowo 
zabezpieczone warstw¹ o³owiu o gru-
boœci nie mniejszej ni¿ zastosowana 
w p³ytach.

Boczne przenoszenie dŸwiêku przez s¹siaduj¹ce elementy 
konstrukcyjne wp³ywa na izolacyjnoœæ akustyczn¹ ca³ej œciany 
dzia³owej, dlatego istotne jest, aby szczegó³y po³¹czeñ by³y 
dobierane odpowiednio do wymagañ akustycznych dla œciany 
dzia³owej Rigips.
Jastrych zespolony tworz¹cy jednolit¹ konstrukcjê ze stropem 

zasadniczym, dziêki du¿ej masie ca³ej przegrody, daje ma³e 
przenoszenie boczne, a tym samym daje dobr¹ izolacyjnoœæ 
akustyczn¹ œciany dzia³owej.

Jeszcze korzystniejszym rozwi¹zaniem jest jastrych p³ywaj¹cy, 
np. Rigidur E 30 M, przylegaj¹cy do œciany dzia³owej .

4. Œciany dzia³owe
d. szczegó³y konstrukcyjne

4. Œciany dzia³owe
d. szczegó³y konstrukcyjne

24 25



Po³¹czenia przesuwne œcian dzia³owych Rigips ze stropami 
pe³nymi stosuje siê przy ugiêciach stropu wynosz¹cych 
ponad 10 mm. W tych przypadkach miêdzy górn¹ krawêdzi¹ 
op³ytowania i doln¹ krawêdzi¹ stropu musi byæ wykonana 
szczelina dylatacyjna o szerokoœci odpowiadaj¹cej spodzie-
wanej wielkoœci ugiêcia stropu.

Szerokoœæ pasków p³yt pod profilem UW musi odpowiadaæ 
jego szerokoœci.
Wymagana ca³kowita gruboœæ pasków p³yty musi byæ wiêksza 
ni¿ szerokoœæ dylatacji o 20 mm. Profile s³upkowe CW nale¿y 
skróciæ (w stosunku do wysokoœci kondygnacji) o wymiar 
szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny wchodziæ na co 
najmniej 15 do 20 mm w profil poziomy UW.
W celu zapewnienia mo¿liwoœci przesuwu, op³ytowanie mo¿e 
byæ mocowane tylko do profili s³upkowych. Ostatni górny 
wkrêt minimum 25 mm poni¿ej krawêdzi pó³ki profilu pozio-
mego UW.
Na wolnych krawêdziach op³ytowania Rigips nale¿y zamon-
towaæ pó³naro¿nik aluminiowy, a nastêpnie wszpachlowaæ go 
tak, aby uzyskaæ g³adk¹ powierzchniê.

Zdecydowanie  najkorzystniejszym roz-
wi¹zaniem jest doprowadzenie œciany 
dzia³owej do stropu konstrukcyjnego.
Rozwi¹zanie to zapewnia w³aœciw¹ izo-
lacyjnoœæ akustyczn¹ i odpornoœæ ognio-
w¹ oraz sztywnoœæ œcianki.

Po³¹czenia przesuwne ze stropami pe³nymi
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1. Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 
PRO

2. Taœma uszczelniaj¹ca Rigips
3. Profil poziomy UW
4. Profil s³upkowy CW
5. Profil przyœcienny UD 30
6. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
7. Taœma spoinowa Rigips
8. Taœma samoprzylepna (poœlizgowa)
9. Wkrêty TN 25 w rozstawie co 20 cm)
10. Sufit podwieszony Rigips
11. P³yty g-k lub gipsowe Rigips (w przypadku 

wymaganej ognioodpornoœci, p³yty ogniood-
porne Rigips)

Po³¹czenia z sufitami podwieszanymi Rigips
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Szczegó³y po³¹czeñ œcian dzia³owych

Po³¹czenia miêdzy œcianami

Nr 4

7 3 1

246

Nr 2

134

6 2

Nr 1

6 2

135

Nr 3

7 3 1

246

6 4 3 1

3 4 2

Po³¹czenia œcian dzia³owych pod k¹tem  

1. Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 
PRO

2. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 
szklanej

3. Profil poziomy UW
4. Profil s³upkowy CW
5. Profil naro¿ny LW
6. Taœma spoinowa Rigips
7. Taœma uszczelniaj¹ca Rigips

Przy wykañczaniu stropu p³ytami gipsowo-kartonowymi 
ok³adzinê sufitow¹ nale¿y wykonaæ po zamontowaniu œcianki 
dzia³owej.
Zbrojenie k¹towe naro¿a mo¿na zastosowaæ tylko w przypad-
ku bardzo sztywnej konstrukcji stropu, w przeciwnym przy-
padku nale¿y zastosowaæ spoinê œlizgow¹.

Prawid³owa konstrukcja po³¹czenia 
œcian dzia³owych decyduje o izolacyj-
noœci akustycznej pomieszczeñ.
Wykonanie wg szczegó³u Nr 1 zapewnia 
skuteczne przerwanie przewodzenia 
akustycznego wzd³u¿nego i jest tym 
samym najkorzystniejsze z punktu wi-
dzenia akustyki.

Je¿eli zamiast profili LW zostan¹ zasto-
sowane wy³¹cznie profile s³upkowe CW 
(Nr 2), to takie po³¹czenie, charakte-
ryzuje siê nieco wiêksz¹ wytrzyma-

³oœci¹ na zginanie ni¿ poprzednie, ale 
spowoduje niewielkie obni¿enie izola-
cyjnoœci akustycznej.

Przy ni¿szych wymaganiach akustycz-
nych wystarcza z regu³y zrobienie szcze-
liny w op³ytowaniu œciany w obszarze 
po³¹czenia Nr 3.

Op³ytowanie ci¹g³e jako po³¹czenie 
ze œcian¹ mo¿e byæ stosowane tylko 
przy niskich wymaganiach akustycznych 
(Nr 4).

4. Œciany dzia³owe
d. szczegó³y konstrukcyjne

4. Œciany dzia³owe
d. szczegó³y konstrukcyjne
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W rozwi¹zaniu naro¿y œcian rozró¿-
niamy dwa podstawowe typy wyko-
nania: rozwi¹zanie naro¿a przez zasto-
sowanie wewnêtrznego profilu LW 
(k¹towego) lub rozwi¹zania naro¿y przy 
zastosowaniu profili s³upkowych CW .
Op³ytowanie naro¿a zewnêtrznego 
nale¿y zabezpieczyæ naro¿nikiem alumi-
niowym dla unikniêcia uszckodzenia.

Naro¿a œcian dzia³owych Rigips 

Op³ytowanie naro¿a zewnêtrznego, 
rozwartok¹tnego powinno byæ zaopat-
rzone w specjaln¹ taœmê naro¿nikow¹ 
Alux (papier wzmocniony wstêg¹ meta-
low¹).

Po³¹czenie œciany dzia³owych ze œcian¹ 
konstrukcyjn¹ przed tynkowaniem

Po³¹czenie œciany dzia³owych z otynko-
wan¹ œcian¹ konstrukcyjn¹ 

Po³¹czenie œciany dzia³owych z œcian¹ 
konstrukcyjn¹ z suchym tynkiem

135

2689

1395

2685

139

268

1. Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 
PRO

2. Profil poziomy UW
3. Profil s³upkowy CW
4. Taœma metalowo-papierowa Alux
5. Taœma spoinowa papierowa
6. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
7. Profil naro¿ny LW
8. Taœma uszczelniaj¹ca
9. Taœma poœlizgowa

1. Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 
PRO

2. Profil poziomy UW
3. Profil s³upkowy CW
4. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
5. Wkrêty 35 x25 i 35 x 45 mm
6. Zawiasy
7. Rama drzwiczek
8. Oœcie¿nica klapy
9. Œruba M 4 x 25
10. P³yta Ridurit gr. 20 mm (wg. AT-15-3168/98)
11. Zamek
12. Uszczelka pêczniej¹ca

Otwór rewizyjny w œcianie

Monta¿  wyposa¿enia dodatkowego - oœcie¿nica drzwiowa

Otwór rewizyjny z klap¹ (system Rigips 
3.50.20)

Szczelina dylatacyjna

Dylatacje
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Szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach 
Rigips powinny byæ wykonane w tych 
samych miejscach co dylatacje budowli, 
jednak niezale¿nie od nich konstrukcje 
Rigips wymagaj¹ dylatacji co oko³o 
15 m.

Zgodnie z AT-15-4452/2000 oraz AT-15-4679/2000, w przypad-
ku gdy: 
- szerokoœæ otworu drzwiowego >90 cm lub
- wysokoœæ œciany > 2,6 m  lub
- masa skrzyd³a drzwi > 25 kg,
oœcie¿nice drzwiowe nale¿y montowaæ na konstrukcji ze 
specjalnych profili oœcie¿nicowych UA.

Profile oœcie¿nicowe UA ³¹czy siê na ko³ki rozporowe za 
pomoc¹ specjalnych ³¹czników k¹towych do pod³o¿a, przy 
czym - w celu uzyskania solidnego po³¹czenia, nie nale¿y 
wstawiaæ ich w profile poziome UW. Dwa rzêdy pod³u¿nych 
otworów w profilach UA i k¹townikach po³¹czeniowych 
umo¿liwiaj¹ skompensowanie niewielkich tolerancji wy-
sokoœci pomieszczenia oraz przeniesienie niewielkich ugiêæ 
stropu. 

Nad otworem drzwiowym nale¿y zamontowaæ w charakterze 
nadpro¿a - profil UW. Spoiny p³yt po obu stronach œciany 
musz¹ byæ zawsze przesuniête wzglêdem siebie, a nad otwo-
rem drzwiowym spoina nie mo¿e wypaœæ bli¿ej ni¿ 15 cm od 
s³upka drzwiowego. Aby to osi¹gn¹æ, nale¿y w profil nadpro¿a 
drzwi wstawiæ dwa dodatkowe profile s³upkowe, odsuniête 
o minimum 15 cm od profili oœcie¿nicowych. W przypadku 
op³ytowania dwuwarstwowego nale¿y przesun¹æ spoiny dru-
giej warstwy p³yt wzglêdem spoin pierwszej warstwy.

Op³ytowanie nale¿y przykrêcaæ do profili UA samogwintu-
j¹cymi wkrêtami Rigips typu TB.

Przy jednoczesnym spe³nieniu poni¿szych warunków tj:

-  wysokoœci œciany £ 2,60m,

- szerokoœci otworu drzwiowego £ 0,90m,

- masa skrzyd³a drzwi £ 25 kg,
oœcie¿nice drzwiowe mog¹ byæ mocowane do normalnych 
profili CW (gruboœæ blachy 0,6 mm) je¿eli drzwi nie bêd¹ zbyt 
intensywnie eksploatowane.

Profile poziome UW musz¹ byæ po obu stronach otworu 
drzwiowego zamocowane dwoma ko³kami rozporowymi do 
pod³o¿a.

Uwagi dotycz¹ce wymagañ przeciwpo¿arowych

Drzwi z wymaganiami przeciwpo¿arowymi powinny posiadaæ  
odpowiedni atest. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, 
aby drzwi by³y atestowane z przeznaczeniem do monta¿u 
w œcianach dzia³owych gipsowo - kartonowych. 
W zakresie monta¿u nale¿y œciœle przestrzegaæ danych 
zawartych w ateœcie. Dotyczy to tak¿e specjalnych szcze-
gó³ów monta¿u, danych dotycz¹cych wymiarów minimalnych 
i maksymalnych œcian, w które maj¹ byæ montowane takie 
drzwi.

Przy po³¹czeniach œcian dzia³owych ze œcianami konstruk-
cyjnymi nale¿y rozró¿niæ trzy warianty. 

W przypadku po³¹czenia œciany dzia³owej z jeszcze nie 
tynkowan¹ œcian¹ konstrukcyjn¹, na po³¹czeniu w naro¿u 
œcian nale¿y na op³ytowaniu przykleiæ samoprzylepn¹ taœmê, 
która z jednej strony bêdzie zabezpieczaæ p³ytê Rigips przed 
zawilgoceniem, a z drugiej zapewni prostoliniowe oddzie-
lenie zwi¹zanego tynku. 
W razie ³¹czenia œciany dzia³owej ze œcian¹ konstrukcyjn¹ ju¿ 
otynkowan¹, nale¿y wszpachlowaæ w po³¹czenie taœmê spoi-
now¹. Po³¹czenia nale¿y dodatkowo zafugowaæ trwale elas-

tycznym kitem nadaj¹cym siê do malowania.
Przy po³¹czeniu œciany dzia³owej z suchym tynkiem Rigips,
z uwagi na bardzo ograniczon¹ izolacyjnoœci¹ akustyczn¹ 
suchego tynku i pewniejsze mocowanie profilu œcianki do 
œciany masywnej, nale¿y wykonaæ najpierw œciankê dzia³ow¹ 
a nastêpnie ok³adzinê. W obszarze po³¹czenia œcianki z su-
chym tynkiem nale¿y przykleiæ p³yty klejem gipsowym na ca³ej 
d³ugoœci naro¿a. 

W przypadku wy¿szych wymagañ akustycznych, zamiast 
suchego tynku lepiej zastosowaæ ok³adzinê œcienn¹ z wype³-
nieniem we³n¹ mineraln¹, kamienn¹ lub szklan¹.
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Decyzja o zastosowaniu profili s³upkowych CW lub 
oœcie¿nicowych UA powinna byæ ka¿dorazowo podjêta indy-
widualnie w zale¿noœci od iloœci armatury i jej ciê¿aru. 
Usytuowa,ne przeciwlegle umywalki nale¿y zamocowaæ na 
osobnych stela¿ach noœnych, co likwiduje bezpoœrednie 
przenoszenie ha³asów od instalacji na s¹siednie pomiesz-
czenia. W celu wyt³umienia ha³asów przep³ywu zamocowa-
nia rur nale¿y oddzieliæ od konstrukcji noœnej œciany przek³ad-
kami gumowymi, filcowymi itp. Rury zimnej wody nale¿y 
ob³o¿yæ otulin¹ w celu zapobie¿enia roszeniu.

Do monta¿u instalacji sanitarnych najlepiej nadaj¹ siê œciany 
Rigips o podwójnej konstrukcji noœnej, poniewa¿ przestrzeñ 
pomiêdzy obydwoma konstrukcjami mo¿na bezproblemo-
wo dopasowaæ do œrednicy przeprowadzanych rur instalacyj-
nych. 
Armaturê sanitarn¹ (umywalki, pisuary, muszle klozetowe) 
nale¿y mocowaæ do specjalnych stela¿y wsporczych. Stela¿e 
nale¿y montowaæ do profili s³upkowych CW lub oœcie¿-
nicowych UA, ka¿dorazowo sposób monta¿u stela¿y nale¿y 
przeprowadziæ zgodnie z wytycznymi producentów. 

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Monta¿ oœcie¿nic drzwiowych 
na profilach s³upkowych CW

Uwagi dotycz¹ce wymagañ 
akustycznych

Otwory drzwiowe i okienne maj¹ 
niekorzystny wp³yw na izolacyjnoœæ 
akustyczn¹ œcian dzia³owych.
Izolacyjnoœæ akustyczna drzwi zale¿y 
zarówno od izolacyjnoœci skrzyd³a, jak 
i od jego uszczelnienia, w szczególnoœci 
od uszczelnienia styku skrzyd³a drzwi 
z pod³og¹. 

Wp³yw powierzchni o ni¿szej izola-
cyjnoœci akustycznej, jak drzwi i okna, na 
izolacjê od dŸwiêków powietrznych 
œcianki dzia³owej powinien oszacowaæ 
specjalista.

Naœwietla w œcianach dzia³owych Rigips mog¹ byæ wykonane w postaci pasa 
naœwietla lub w postaci pojedynczego okna.
W obu przypadkach szerokoœæ okna nie mo¿e przekroczyæ 1150 mm; tzn. w obszarze 
œwietlika nie mo¿e byæ usuniêty wiêcej ni¿ jeden profil. Co drugi profil pionowy musi 
byæ doprowadzony do stropu.
Oœcie¿a naœwietli nale¿y ob³o¿yæ profilami UW, które w pionie musz¹ byæ nasuniête 
na profile CW. Profile UW w obszarze oœcie¿a nale¿y po³¹czyæ wkrêtami z op³yto-
waniem.
Je¿eli ca³kowita szerokoœæ naœwietla ma byæ wiêksza ni¿ 1.2 m, s³upki ograniczaj¹ce 
poszczególne otwory nale¿y wykonaæ z profili usztywniaj¹cych UA z blachy 
o gruboœci 2 mm.

600 mm

Li  1150 mm

max

600 mm

600 mm

Li  1150 mm

max

600 mm

1. Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 
PRO

2. Profil poziomy UW
3. Profil s³upkowy CW
4. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
5. Przewi¹zki z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 

PRO 12,5 mm, szer. 30 cm

Naœwietla

Uwagi dotycz¹ce izolacji akustycznej

Okna œwietlikowe zabudowane w œcia-
nach zmniejszaj¹ w znacznym stopniu 
izolacyjnoœæ akustyczn¹ œciany.
W razie podwy¿szonych wymagañ nale-
¿y wybraæ przeszklenie podwójne z ma-
ksymaln¹ odleg³oœci¹ miêdzy szybami. 
Nierówna gruboœæ szyb (np. 4 i 6 mm) 
dzia³a korzystnie na izolacyjnoœæ aku-
styczn¹.

Uwagi dotycz¹ce zabezpieczenia 
przeciwpo¿arowego

Œwietliki z wymaganiami przeciwpo¿a-
rowymi wymagaj¹ atestu obejmuj¹cego 
zabudowê w œcianach dzia³owych gipso-
wo-kartonowych. Monta¿ musi byæ wy-
konany œciœle wed³ug danych zawartych 
w ateœcie.

Wyposa¿enie sanitarne

600 mm2 5 41 3

Szerokoœæ pustki
wed³ug wymagañ
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Przepusty instalacyjne, np. na rury wodoci¹gowe nale¿y 
wycinaæ o œrednicy ok. 10 mm wiêkszej ni¿ œrednica rury 
i uszczelniæ trwale elastycznym kitem silikonowym o w³a-
œciwoœciach grzybobójczych.
Krawêdzie ciêcia p³yt Rigips nale¿y zagruntowaæ w celu 
uzyskania lepszej przyczepnoœci kitu. To samo dotyczy 
wszystkich po³¹czeñ i naro¿y. Nak³adanie trwale elastycznej 
masy spoinowej nale¿y wykonywaæ w 2 cyklach.

2 5 3 6 1 47 1

Przyk³adowy sposób monta¿u do profili 
CW lub UA  stela¿a do 
naœciennych (wisz¹cych) muszli ustêpo-
wych, bidetów i sp³uczek

 uniwersalnego

Wskazówki dotycz¹ce monta¿u

W przypadku powierzchni nara¿onych na bezpoœrednie 
dzia³anie wody w obszarze natrysków i wanien k¹pielowych 
nale¿y przestrzegaæ poni¿szych zasad:

Miêdzy krawêdzi¹ wanny i doln¹ krawêdzi¹ p³yty poszy-
cia, od strony pomieszczenia, zostawiæ szczelinê o szero-
koœci da³o 5 mm, przeznaczon¹ do u³o¿enia trwale elas-
tycznego kitu do spoin, o w³aœciwoœciach grzybobójczych.
Uk³adanie trwale elastycznej masy spoinowej nale¿y 

!

1. Op³ytowanie z p³yt g-k Rigips PRO: GKBI lub GKFI
2. Klej do p³ytek ceramicznych
3. Trwale elastyczne masy spoinowe
4. Samoprzylepne paski taœmy uszczelniaj¹cej Rigips
5. Taœma uszczelniaj¹ca do izolacji bezspoinowych

2

3

4

1

2

5

3

1 5

3

2

1

wykonywaæ w 2 cyklach:
- po op³ytowaniu,
- po u³o¿eniu p³ytek ceramicznych.

W celu zmniejszenia przenoszenia dŸwiêków miêdzy 
krawêdzi¹ wanny i pierwsz¹ warstw¹ op³ytowania, nale¿y 
zastosowaæ taœmê uszczelniaj¹c¹ Rigips.
Miêdzy pod³og¹ i doln¹ krawêdzi¹ p³yty, zostawiæ 
szczelinê o szerokoœci 10 mm, aby w trakcie robót 
budowlanych nie nast¹pi³o uszkodzenie p³yt przez wodê.
Powierzchniê p³yty nale¿y zabezpieczyæ foli¹ w p³ynie.
W naro¿u miêdzy œcian¹ i pod³og¹ oraz w naro¿ach œcian, 
uszczelnienie nale¿y wykonaæ szczególnie starannie, 
z zastosowaniem specjalnych taœm uszczelniaj¹cych.

Wskazówki dotycz¹ce izolacji akustycznej

Instalacje wodoci¹gowe i kanalizacyjne s¹ Ÿród³em 
uci¹¿liwych ha³asów w budynkach. W celu ograniczenia 
uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z ha³asem, nale¿y uwzglêdniæ 
nastêpuj¹ce zalecenia konstrukcyjne:
1) Pomieszczenia wymagaj¹ce wysokiego standardu 

akustycznego nie powinny s¹siadowaæ ze œcianami, w któ-
rych przebiegaj¹ instalacje sanitarne.

2) Ruroci¹gi i armatury nale¿y uk³adaæ z zastosowaniem 
izolacji t³umi¹cej drgania materia³owe.

!

!

!

!

1. Op³ytowanie z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 
PRO

2. Profil poziomy UW
3. Profil s³upkowy CW
4. Wype³nienie z we³ny mineralnej kamiennej lub 

szklanej
5. Stela¿ do mocowania WC
6. Stela¿ do mocowania umywalki
7. Przewi¹zki z p³yt gipsowo-kartonowych Rigips 

PRO 12,5 mm, szer. 30 cm

Planuj¹c wykoñczenie powierzchni œcianki poprzez u³o¿enie 
p³ytek ceramicznych mo¿na ograniczyæ szpachlowanie do 
styków p³yt. Przy uk³adaniu p³ytek nale¿y stosowaæ siê do 
wytycznych producenta kleju. Wytyczne te zawieraj¹ m.in. 
informacje  o ewentualnej koniecznoœci gruntowania i o mate-
ria³ach odpowiednich do gruntowania. Przepusty, po³¹czenia 
i zamkniêcia, a tak¿e wszystkie naro¿a nale¿y dodatkowo 
uszczelniaæ trwale elastycznym wodoszczelnym kitem 
spoinowym o w³aœciwoœciach grzybobójczych.
Naœcienn¹ instalacjê wodn¹ i kanalizacyjn¹ mo¿na zakryæ 
œciank¹ os³onow¹ Rigips. Do monta¿u armatury sanitarnej 
nale¿y w tym wypadku u¿yæ stela¿y dostosowanych do 
mocowania do œciany. 
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Do zamontowanych p³yt systemów Rigips mocowaæ mo¿na (w dowolnych 
miejscach) dostêpne w handlu elementy do zawieszania lekkich przedmiotów. 
Wybór elementów do zawieszania (haków) uzale¿niony jest od wagi i odleg³oœci 
œrodka ciê¿koœci (e) zawieszanego elementu do œciany oraz gruboœci p³yty Rigips.

Tabela poni¿ej przedstawia dopusz-
czalne obci¹¿enie ko³ków mocuj¹cych 
w zale¿noœci od odleg³oœci ich zawie-
szenia od œrodka ciê¿koœci oraz zasto-
sowanej p³yty Rigips (wg DIN 18183). 
Wybrane ko³ki nie mog¹ obracaæ siê 
w otworze w trakcie wkrêcania œruby.

Wed³ug normy DIN 18183 (œciany dzia-
³owe z p³yt gipsowych na ruszcie meta-
lowym) mo¿na wykonaæ œcianê dzia³o-
w¹ z wczeœniej zaplanowanymi (w do-
wolnym miejscu) wspornikami o dopu-

2szczalnym obci¹¿eniu F < 0,4 kN/m .

Przy dwóch punktach mocowania ma-
ksymalna odleg³oœæ œrodka ciê¿koœci od 
obci¹¿anej œciany wynosi e = 300 mm.
Przy mniejszej odleg³oœci (e) obci¹¿enie 
mo¿na zwiêkszaæ zgodnie z tabel¹.

Dla œcian dzia³owych i ok³adzin 
œciennych z op³ytowaniem o gruboœci 
>=18 mm dopuszczalne obci¹¿enie 

2wynosi F < 0,7 kN/m . Przy œcianach 
o ruszcie podwójnym obydwa rzêdy 
rusztu nale¿y po³¹czyæ (np. nak³adk¹ 
z kawa³ka p³yty).

Nale¿y sprawdziæ dopuszczalne obci¹¿enie na ko³ek i na metr 
d³ugoœci œciany.

Mocowanie du¿ych ciê¿arów do p³yty mo¿liwe jest tylko przy 
zastosowaniu specjalnych ko³ków i o dostatecznie du¿ej 
œrednicy (min. 8 mm) oraz d³ugoœci dostosowanej do gruboœci 
p³ytowania. Przyk³adem mog¹ tu byæ ko³ki: Molly 8L, Hilti 
HHD6/32 lub Fischer HM 6x60 lub podobne.
Ko³ki nie mog¹ byæ mocowane zbyt blisko siebie. Minimalny 

rozstaw dla p³yty 12,5 mm wynosi 150 mm. Przy podwójnym 
p³ytowaniu lub p³ycie Grubas, minimalny rozstaw ko³ków 
mo¿na zmniejszyæ do 75 mm. 

Mocowania ko³ków powinny znaleŸæ siê w miejscach przebie-
gu profili s³upkowych lub blisko nich. Je¿eli nie uda siê tego 
osi¹gn¹æ, nale¿y zamontowaæ wzmocnienie w postaci 
poziomego profila UW biegn¹cego wzd³u¿ œciany na 
wysokoœci mocowañ. Haki do zawieszania obrazów - lekkie, 

p³askie przedmioty (e  50mm), zawie-
szane na op³ytowaniu Rigips.

£

Dopuszczalne obci¹¿enie na gwóŸdŸ 
wynosi 5 kg:

Szafki, rega³y, obrazy

Uk³ad statyczny / e - odleg³oœæ od zawie-
szenia do œrodka ciê¿koœci

a
 

 3
0
0
 m

m
³

e

F

400

300

200

100 100 (1,00)

2x 12,5mm 1x 12,5 mm

Dopuszczalne obci¹¿enie [kg (kN)]

100 (1,0) 110 (1,10) 55 (0,55) 75 (0,75)

G³êbokoœæ 
przedmiotu 
2 x e [mm]

85 (0,85) 85 (0,85) 100 (1,00) 45 (0,45) 70 (0,70)

60 (0,60) 60 (0,60) 95 (0,95) 35 (0,35) 60 (0,60)

50 (0,50) 50 (0,50) 85 (0,85) 30 (0,30) 50 (0,50)35 (0,35)

50 (0,50)

70 (0,70)

80 (0,80)

Grubas 20mm Grubas 25mm

Na ko³ek Na ko³ek Na metr
d³. œciany

Na metr
d³. œciany

65 (0,65)

55 (0,55)

52 (0,52)

45 (0,45)35 (0,35)

40 (0,40)

45 (0,45)

55 (0,55)

Rigidur 10mm Rigidur 12,5mm

Na ko³ek

Planuj¹c rozmieszczenie szafek wiesza-
nych na œciankach w systemach Rigips 
nale¿y oszacowaæ ich wagê podczas 
u¿ytkowania. Bardzo wa¿nym paramet-
rem jest te¿ odleg³oœæ od powierzchni 
œciany do œrodka ciê¿koœci wisz¹cego 
przedmiotu. 
W przypadku szafki mo¿na przyj¹æ, ¿e 
œrodek ciê¿koœci znajduje siê w odleg-
³oœci równej po³owie jej g³êbokoœci. 
Mo¿liwoœci obci¹¿ania œcian gipsowo-
kartonowych  zale¿nie od tych paramet-
rów pokazuje tabela. 
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