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BEVEZETÉS
• Már nem bírja tovább nézni a kiszolgált, mûanyag vizesblok-

kot, melyet csak a jóakarat tart össze, és melyet le kell, hogy 
végre váltson egy új, modern fürdôszoba?

• Úgy gondolja, hogy épp ideje a padlástér kitakarításának, és új 
lakótér kialakításának?

• Ki szeretné festeni lakását, ám a vakolat lepereg, és nem tartja 
meg a festéket?

• Gyermekei abba a korba jutottak, hogy saját szobára van szük-
ségük? Nincs különálló hely a lakásban a szoba kialakítására, 
ám a hálószobából leválasztható lenne egy kisebb szoba?

• Nap mint nap szembesülnie kell a ténnyel, hogy a mennyezeti 
kábeleket és vízvezetékeket el kellene rejteni?

• Azon gondolkodik, hogy milyen anyagból alakítsa ki megálmo-
dott házának belsô terét? Mérlegeli, hogy vállalkozóra bízza a 
munkát, vagy elfogadja-e a kihívást, és egyedül lásson neki?

Amennyiben a kedves olvasó bármely fenti kérdésre „igen”-nel 
válaszol, és épp kiadványunkat tartja kezében, kétszeresen jól 
döntött.

Elsôsorban azért, mert egy olyan megbízható és modern építôanyag 
mellett döntött, mint a gipszkarton, vagy szilárdabb és mechanikus 
hatásoknak jobban ellenálló testvére, a gipszrost lap. Annak ellené-
re, hogy a gipszkarton viszonylag fiatal anyag – a XIX. század végén 
találták fel – hamar közkedvelt lett, és korunkban az építkezések 
elképzelhetetlenek lennének nélküle. Gipszkartonból és gipszrost 
lapból gyorsan és egyszerûen építhet válaszfalat, szárazvakolatot, 
falburkolatot, álmennyezetet vagy szárazpadlót, illetve beépítheti 
tetô-terét, és kialakíthatja megálmodott, új fürdôszobáját.

Hogy valóban egyszerû és gyors lesz a munka, arról mi biztosít-
juk. Ugyanis a Lakásfelújítás, belsôépítészet – Csináld magad! 
kézikönyvben értékes segítôtársra lelt, mely lépésrôl lépésre 
végigvezeti a munkafolyamatokon. Az anyag kiválasztásától és 
megvásárlásától kezdve a szerelésen keresztül a felület végsô 
kialakításáig. Jelen kiadványt a legjobb szakemberek, a gipszkarton 
gyártás területén világelsônek számító Rigips cég gyakorlott szak-
értôi csoportja állította össze. A Rigips tizenöt éves múlttal rendel-
kezik a magyar piacon. Annak köszönhetôen, hogy a Saint-Gobain 
nemzetközi vállalathoz tartozik, kihasználva a világ minden tájáról 
származó know-how-t, európai üzemeiben – 2008 szeptemberétôl 
Magyarországon is – csúcsminôségû gipszkarton lapokat gyárt.

Engedje, hogy segítsünk egy XXI. századi belsô tér kialakításában! 
Elégedettségét, mely a jól végzett munkának köszönhetô, tovább 
erôsíti az a tény, hogy lakóterét saját maga alakította ki.

Rigips  
szerzôcsoport
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A biztonságos és stabil szerkezet alapja a minôségi és megbízható építôanyag.
A Rigips az ún. szárazépítô anyagok teljes skáláját kínálja, a gipszkarton (gipszrost) lapoktól egészen 
a hézagtöltô anyagokig, az acél falprofiloktól a rögzítô elemekig és egyéb tartozékokig.

A piacon rendkívül sok, gyakran névtelen szállítótól származó terméket kínálnak, melyeknek eredete 
és minôsége kétséges, egyetlen elônyük az alacsony ár.
A fentiekhez hasonló anyagok és elemek alkalmazása a kész szerkezet meghibásodásához, akár durva 
repedések megjelenéséhez is vezethet.
Ezért javasoljuk, hogy kizárólag a Rigips által forgalmazott elemeket és tartozékokat alkalmazza.
Alkalmazásukkal, és a kiadványban részletezett munkafolyamatok betartásával olyan szerkezeteket 
építhet, amelyek nemcsak, hogy tökéletesen betöltik rendeltetésüket, hanem még unokáinak unokáit is 
megbízhatóan kiszolgálják majd.

Rigips termékei
és alkalmazásuk 1.
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A gipszkarton szerkezetek összeszerelése 
során általában 12,5 mm vastag lapo-
kat alkalmaznak. Több réteg Rigips lap 

beépítése esetén nem csak a kész 
gipszkarton szerkezet mérete 

(pl. a fémszerkezetre felszerelt válasz-
falak), hanem tulajdonságai is (pl. elér-
hetô magasság, teherbírás, tûzvédelem, 
hangszigetelés, a szerkezet hôtágulási 

igényei) változnak.

A jelen kiadványban részletezett 
szerelési útmutató 12,5 mm-es 
vastagságú gipszkarton lapokra 

vonatkozik. Amennyiben 10 mm-es 
(illetve 9,5 mm-es) gipszkartont 
használnak fel a szerelés során, 

be kell tartani a jelen fejezet végén, 
a 22. oldalon részletezett szabályokat.

8 1. fejezet  – Rigips termékei és alkalmazásuk

Rigips gipszkarton lapok

A Rigips gipszkarton lapok a beltéri gipszkarton szerkezetek alapvetô 
elemei. Gipszbôl és speciális, rendkívül erôs kartonpapírból készülnek. 
Vannak átlagos, ideiglenesen magas páratartalmú, valamint tûzgátlási 
igénnyel épülô helyiségekhez megfelelô lapok. A Rigips által gyártott 
gipszkarton lapok nem éghetôk, kielégítik a higiéniai követelményeket, 
és használatukkal jelentôsen gyorsítható az építkezés. Kis súlyukat is az 
elônyök között kell megemlíteni. A belsô tér páratartalmának szabályozá-
sával növelik a komfortérzetet.
A gipszkarton lapok külsô térben nem alkalmazhatók, és nem 
alkalmasak az épület teherhordó szerkezeteinek helyettesítésére.

Gipszkarton lapok fajtái

Rigips építôlemez
Megjelölés: RB (A)
Kinézet: szürke kartonlap, élén kék felirattal
• Minden átlagos igénybevételû belsô térbe alkalmas
• maximális hôfok a lap felületén: 45°C
• maximális páratartalom 20°C mellett: 70%

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

Tömeg
[kg/db]

12,5 1 200 2 000 21,60
9,5 1200 2 000 18,72
10 600 2 600 15,48

Impregnált Rigips lap
Megjelölés: RBI (H2)
Kinézet: zöld kartonlap, élén kék felirat
• a magasabb páratartalmú helyiségekbe is alkalmas (pl. fürdôszoba)
• maximális hôfok a lap felületén: 45°C
• maximális páratartalom 20°C mellett: 80%

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

Tömeg
[kg/db]

12,5 1 200 2 000 23,52

Tûzgátló Rigips lap
Megjelölés: RF (DF)
Kinézet: szürke vagy rózsaszín kartonlap, élén piros felirat
• az épített szerkezet magasabb tûzgátlásának biztosítása érdekében 

– projekt keretein belül (tûz esetén a lap gipszmagjában elhelyezett 
üvegszál-merevítés érvényesül, mely meghosszabbítja a lapok ellenálló-
képességét a tûzzel szemben).

• maximális hosszú távú hôterhelés a lap felületén 45°C 
• maximális páratartalom 20°C mellett: 70%

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

Tömeg
[kg/db]

12,5 1 200 2 000 25,20

Tûzgátló és Impregnált Rigips lap
Megjelölés: RFI (DFH2)
Kinézet: zöld kartonlap, élén piros felirat
• ez a lap mindent tud, amit egy gipszkarton lap tudhat
• az épített szerkezet magasabb tûzállóságának biztosítása érdekében 

– projekt keretein belül (tûz esetén a lap gipszmagjában elhelyezett 
üvegszál-merevítés érvényesül, mely meghosszabbítja a lapok ellenálló-
képességét a tûzzel szemben).

• a magasabb páratartalmú helyiségekbe is alkalmas (pl. fürdôszoba)
• maximális hosszú távú hôterhelés a lap felületén 45°C 
• maximális páratartalom 20°C mellett: 80%

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

Tömeg
[kg/db]

12,5 1 200 2 000 25,44

Megjegyzés: kereskedôinknél egyéb méretek is rendelkezésre állnak



A Rigips lapok élei

Hosszanti élek
Az 1200 mm szélességû Rigips gipszkarton lapok PRO (AK) éllel vannak 
ellátva. (PRO él: kartonnal bevont, elvékonyított élképzés.)
A 600 mm szélességû (egyemberes) Rigips gipszkarton lapok 
lekerekített éllel vannak ellátva.

A PRO hosszanti él elônyei:
• megkönnyíti a csavarozást a hosszanti élnél
• a hézagerôsítô szalagot könnyebb rögzíteni
• a hézagoló anyagot könnyebb egyenletes rétegben 

felvinni
• a hézagoló anyag jobban tart
• a hézagoló anyag könnyebben szárad
• kevesebb hézagoló anyag szükséges
• könnyebb egyenes, sima felületet létrehozni
• jobban biztosítja a repedésmentességet.

Keresztirányú élek
A 600 és az 1200 mm széles Rigips gipszkarton lapokat merôlegesen 
vágott éllel szállítják.

A Rigips gipszkarton lapok megmunkálása

1. A gipszkarton lapok vágását késsel végezzük.
a.) Elôször a lap színét vágjuk be.
b.)  A gipszkarton lapot megfordítjuk és a vágás helyén eltörjük.
c.) Ezt követôen az ellenkezô oldali kartonlapot is elvágjuk.

2. A gipszkarton lapok bonyolultabb vágását, például a sarkokba 
vagy valamilyen szögben történô szabást, kézi, rókafarkú fûrésszel 
végezzük.

3. A Rigips lapok éleinek pontosítása érdekében Vario élgyalut haszná-
lunk.

4. A felületi nyílásokat a Rigips lap vágására szolgáló dobozfúróval, 
lyukreszelôvel vagy dekopír fûrésszel vágjuk ki.

A hosszanti PRO él alakja a Rigips
szabadalma, kizárólag a Rigips által

gyártott gipszkarton lapokra jellemzô.
A PRO él jelentôsen megkönnyíti

a keletkezett illesztési hézagok kitöltését.

1a

1b

1c
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A Rigips lapok rögzítése

A gipszkarton lapok fémvázhoz történô rögzítéséhez 212. típusú, 
gyorsépítô csavarokat használunk.

A fémvázhoz (pl. CD profilhoz vagy CW profilhoz) történô rögzítés során 
a csavarnak minimum 10 mm-re kell a fémbe behatolnia.
A 12,5, illetve 10 mm-es Rigips lapok egyszerû rögzítése érdekében 
25 mm-es 212. típusú, gyorsépítô csavarokat használunk.

A fa tartószerkezethez történô csavarozás során a csavarnak legalább 
a lap vastagságával megegyezô mélységben kell a fába hatolnia, de 
a minimális csavarozási mélység 20 mm.
A 12,5, illetve 10 mm-es Rigips lapok egyszerû rögzítése érdekében 35 
mm-es 212. típusú, gyorsépítô csavarokat használunk.

A csavar minimális távolsága a lap széleitôl:
Eredeti hosszanti él (papírral bevont) ................... 10 mm
Vágott él .............................................................. 15 mm

A csavarok maximális távolsága egymástól:
Ferde felületek és mennyezetek borítása .............. 170 mm
Függôleges felületek borítása ............................... 250 mm

10 1. fejezet  – Rigips termékei és alkalmazásuk

A csavarbehajtó fejet a változtatható forgásirá-
nyú elektromos fúrógépbe fogatjuk. A Marathon 
csavarbehajtó fej (1. kép) ütközéskor kikapcsol, 
a Speciál fej (2. kép) fix ütközôvel rendelkezik. 
A csavarbehajtó fejek alkalmazásával egyszerû 
betartani a csavarok megfelelô mértékû becsa-
varását.

TIPP:

Nem Nem
Igen

A csavar fejének megfelelô mértékû 
besüllyesztése a felszíni karton alá:
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Rigidur gipszrost lapok
A Rigidur gipszrost lapok a Rigips gipszkarton lapokhoz hasonlóan szé-
leskörûen alkalmazhatók a belsô szárazépítésben. Ezek a lapok minden 
olyan helyen felhasználhatók, ahol gipszkarton lapot használnánk, ám 
nagyobb teherbírás szükséges.
A Rigidur lapok rendkívül merevek, gipszbôl, papírrostokból és ásványgyapot 
adalékanyagokból készülnek. Már a gyártósorról lekerülve impregnáltak, így 
nedvesebb terekben, tehát konyhákban és fürdôszobákban is felhasználha-
tók. A Rigidur lapok higiénikusak és tûzállók.

• maximális hôfok a lap felületén: 45°C
• maximális páratartalom 20°C mellett: 80%

Vastagság
[mm]

Szélesség
[mm]

Hosszúság
[mm]

Tömeg
[kg/db]

 Rigidur H 10 1 000 1 500 18,5
 Rigidur H 12,5 1 000 1 500 22,5
 Rigidur H 12,5 1 245 2 750 51,4
 Rigidur H 15 1 245 2 750 76,7

A Rigidur gipszrost lapok elônye elsôsorban szárazpadlók (7. fejezet), 
fürdôszobák/lakásbelsôk (10. fejezet) felújítása, valamint fa szerkezetû 
épületek építése során mutatkozik meg.

A Rigidur lemezek csapadéktól és közvetlen napsütéstôl védett helyeken 
kültérbe is alkalmasak, például a tetôk túlnyúló eresze alá, megfelelô 
felületi védelemmel.
Nagyobb felületek esetén meg kell fontolni hôtágulási hézagok kiala-
kítását. A többi, lemezek közötti illesztési hézagot Rigidur Nature Line 
ragasztóval töltjük ki (1000x1500 mm-es lapok esetében), vagy Rigidur 
glettel utólag hézagoljuk (1245x2750 mm-es lapok esetében). A csavar-
fejeket, valamint a ragasztott illesztési hézagoknál létrejött egyenetlensé-
geket a Rigidur hézagoló anyaggal tömíthetjük el.
A felszínt gipsz alapú lapok festésére alkalmas homlokzati festékkel fest-
hetjük le. A lapot a homlokzati festék gyártójának utasításai szerint 
a festék felhordása elôtt le kell alapozni.

A Rigidur lapok szerelése

A Rigidur gipszrost lapokat a Rigips gipszkarton lapokhoz hasonló 
módon szereljük.
A Rigidur lapok szerelése a gipszkarton lapoktól az alábbiakban tér el:
• Az 1000x1500 mm-es lapokat a Rigidur Nature Line ragasztóval 

ragasztjuk egymáshoz, a szerelés helyétôl függôen vagy 
a falszerkezethez, vagy a padlóhoz alkalmas változattal.

• Az 1245x2750 mm-es lapokat a lapvastagság felének megfelelô hézag-
szélességgel szereljük, majd Rigidur gipsszel, hézagerôsítô szalag alkal-
mazása nélkül hézagoljuk.

• Fém- vagy faszerkezethez történô rögzítés során a külön erre a célra 
szolgáló, Rigidur 3,9 x 30-as gyorsépítô csavarokat használunk.

• A Rigidur lapok dekopír fûrésszel vághatók, a famegmunkálás során 
használt eszközökkel könnyedén megmunkálhatók.

LAKÁSFELÚJÍTÁS, BELSÔÉPÍTÉSZET – CSINÁLD MAGAD!
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Rigips hézagoló anyagok és hézagolás
A hézagolás a gipszkarton-szerelés utolsó lépése, mely jelentôsen meg-
határozhatja munkánk minôségét. A hézagolás során valamely, a Rigips 
által gyártott hézagoló anyagot használjunk. A hézagolást lehetôség 
szerint a nedves folyamatok (például aljzatbeton készítés) befejezése és 
kiszáradása után javasolt elkezdeni, ha a gipszkarton felület és a helyiség 
levegôjének hômérséklete is +5°C feletti hômérsékletû. A hézagolás elôtt 
a gipszkarton fal mindkét oldalát készre kell szerelni.
Az egyes lapokat tökéletesen illeszkedve szereljük a tartószerkezetre, 
amennyiben ennek ellenére hézagok vannak a lemezek között, azokat 
elôször hézagoló anyaggal teljes egészében ki kell tölteni, és csak ezt 
követôen lehet megkezdeni a hézagolást.

Hézagoló anyagok Rigips lapokhoz

• Standard – por alapú hézagoló anyag, a gipszkarton felületek hézag-
kitöltésére alkalmas. Csomagolás: 5 és 25 kg.

• Super – por alapú hézagoló anyag, teljes hézagolásra alkalmas. 
A Super hézagoló anyag rendkívül gazdaságosan alkalmazható.

 Csomagolás: 2,5; 5 és 25 kg.

• Vario – a legszilárdabb por alapú hézagoló anyag, mely a teljes hézago-
lásra alkalmas. Tûzgátló gipszkartonnal épített szerkezetek esetén alkal-
mazása elôírt. Csomagolás: 5 és 25 kg.

• ProMix Mega hézagoló és glettelô anyag – felhasználásra kész pasz-
taszerû anyag. Elsôsorban hézagolásra és a felületek végsô átglettelé-
sére szolgál, illetve az igényes felületkialakítási elvárások esetén teljes-
felület glettelésre is használjuk. Egyaránt alkalmazható gipszkarton és 
gipszrost lapokhoz. Fagymentes helyen tárolandó. Hézagolásnál papír 
hézagerôsítô szalagot vagy öntapadó hézagerôsítô szalagot (Fiba háló) 
kell alkalmazni. Csomagolás: 5 és 25 kg.

Glett a végsô simításokhoz

• Rimano Plus A – univerzális felületkiegyenlítô anyag – a gipszkarton 
lapok hézagolásának 3. rétegeként illetve a gipszkarton lapok felületé-
nek átsimítására alkalmas. Extra fehér színe gazdaságos festékfelhasz-
nálást tesz lehetôvé. Bedolgozhatósági ideje: 60–90 perc.

 Festhetô és tapétázható.

• ProMix Mega – a termék leírását lásd a hézagoló anyagoknál.

A por alakú gipszes hézagoló anyagok bekeverése

1. Egy tiszta vízzel megtöltött tiszta edénybe folyamatosan (lassan) 
beleszórjuk a port úgy, hogy az megközelítse a víz felszínét.

2. Miután beszórtuk, 2–3 percig állni hagyjuk, majd felkeverjük.
 Szükség esetén pótlólagos por hozzáadásával érhetjük el a kívánt 

sûrûséget. A túl sûrû anyag vízzel nem hígítható.

1. fejezet  – Rigips termékei és alkalmazásuk
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Amennyiben jó arányban kevertük össze 
a glettet, nem folyik le a glettvasról.
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TIPP:

Hozzávetôleges hézagoló anyag szükséglet

Hézagkitöltés során:
•Por alakú hézagoló anyagok (Standard, Super, Vario)  kb. 0,3 kg/m2

•Felhasználásra kész paszta (ProMix Mega) kb. 0,5 kg/m2

Felületsimítás esetén:
• Por alakú glettek (Rimano Plus A) kb. 0,2 kg/m2

• Felhasználásra kész paszta (ProMix Mega) kb. 0,3 kg/m2

 
Teljes felület glettelése esetén – felülettôl függôen:
• Por alakú glettek (Rimano Plus A) kb. 0,6 kg/m2

• Felhasználásra kész paszta (ProMix Mega) kb. 1,0 kg/m2

A papír hézagerôsítô 
szalagot érdemes 
használat elôtt vízbe 
mártani, ez megköny-
nyíti a bedolgozását.

Hosszanti él – PRO él

Keresztirányú él – 
Merôlegesen levágott él

Hézagerôsítô szalagok

A hézagok erôsítésére az alábbi szalagokat használjuk:
a) Üvegszálas hézagerôsítô szalag
b) Öntapadós hézagerôsítô szalag (FIBA)
c) Papír hézagerôsítô szalag

Hosszanti hézagok kitöltése

PRO hosszanti él

A PRO hosszanti él gyors és egyszerû hézagolási lehetôséget biztosít. 
A PRO él alakja kizárólag a Rigips gipszkarton lemezekre jellemzô. 
A hosszanti PRO élek hézagolása során mindig használjuk valamelyik 
hézagerôsítô szalagot.

A keresztirányú hézagok kitöltése

Nyílt hézag létrehozása érdekében a Rigips lap 
vágott vagy gyári derékszögû élét késsel vagy 
Vario élgyalu (lásd a képen) segítségével fózol-
juk.

A kialakított hézagot az alapszerkezet minô-
ségétôl függetlenül elôször valamelyik héza-
goló anyag segítségével ki kell tölteni. A héza-
goló anyagot úgy kell a hézagba nyomni, hogy 
teljesen kitöltse azt.

A keresztirányú élt mindig 45°-ban, a lap vastagsá-
gának 1/3-áig kell bevágni késsel, vagy az erre 
a célra szolgáló Vario gyalu segítségével.

A hézagolás következô lépése valamelyik hézagerôsítô szalag alkalmazása.

A csavarfejek elglettelése

A csavarfejeket két lépésben, hézagoló anyaggal gletteljük el.



A hézagolás menete

Elsô lépés

1. Az öntapadó hézagerôsítô szalagot felragasztjuk a száraz lemezre. 

2. A hézagerôsítô szalagon keresztül hézagoló anyaggal teljesen kitöltjük 
a hézagot,  

vagy

3. Az üvegszálas vagy papír hézagerôsítô szalagot acélspatulával a frissen 
felhordott hézagoló anyagba simítjuk, és áthúzzuk glettvassal. ProMix 
Mega pasztával történô hézagolás esetén csak a papír hézagerôsítô 
szalag és az öntapadó mûanyag háló használható, üvegfátyol nem.

Második lépés

A felületen maradt felesleges anyagot glettvassal lehúzzuk, hogy minél 
kevesebbet kelljen majd csiszolnunk.

Harmadik lépés

4. A hézagoló anyag elsô rétegének száradását követôen a hézagokba 
ismét hézagoló anyagot teszünk, a simító élével széthúzzuk, majd 
a simítóval teljesen elsimítjuk.

Befejezô felület kialakítása

5. A végsô felületi simításokat a Super vagy Vario hézagoló anyaggal, 
a befejezéshez különösen alkalmas Rimano Plus glettel vagy ProMix Mega 
pasztával végezhetjük el.

Csiszolás

6. A glett megszáradását követôen a glettelt felületet csiszolópapír vagy csi-
szolórács segítségével átcsiszoljuk. A csiszolás során figyeljünk arra, hogy se a 
hézagerôsítô szalagot, se a gipszkarton lapok karton felületét ne sértsük meg!
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Belsô sarkok kitöltése

Belsô sarkok a Rigips lapok találkozásánál, vagy a gipszkarton 
fal és egyéb szerkezetek találkozásánál keletkeznek. A belsô 
sarkok hézagolásának módja:

A lapokat 5–10 mm-es távolságra szereljük fel a saroktól. A csatlakoz-
tatott lap szélére egy sávban hézagoló anyagot viszünk fel. Közben 
ügyelünk arra, hogy a sarokban keletkezett hézagot alaposan kitömjük 
a hézagoló anyaggal. A hézagoló anyag elsimítását követôen a hézagba 
azonnal üvegszálas hézagerôsítô szalagot helyezünk az idegen szerke-
zettel tompán ütköztetve, és ráglettelünk. A sarkot a csiszolást követôen 
Rigips rugalmas akril tömítô anyaggal töltjük ki. 

Külsô sarkok hézagolása

A külsô falsarkokat, az ablaknyílás melletti sarkokat stb., 25 x 25 mm-es 
ALU élvédôvel merevítjük. Az ALU élvédôt egy réteg hézagoló anyagba 
helyezzük, elsimítjuk, és a kinyomódott hézagoló anyagot eltávolítjuk.
Az elsô réteg megszáradását követôen újabb hézagoló anyag réteget 
viszünk fel, és síkban elhúzzuk.

Az ALU élvédôt acélkapcsok segítségével szárazon is rögzíthetjük, majd 
ezt követôen átgletteljük.
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Tömítôpaszta

Illesztés

Hézagerôsítô 
szalag



Belsô és külsô sarkok erôsítése

Belsô sarok

A papír hézagerôsítô szalagot többek között belsô sarkok hézagolására 
használjuk. Alkalmazásával erôs kapcsolatot hozhatunk létre.

1a–1b. A sarok mindkét oldalára vigyünk fel hézagoló anyagot.

2. Az elôzôleg megnedvesített, megfelelô szögben behajlított papír 
hézagerôsítô szalagot a sarokba helyezzük, majd belesimítjuk. 

3. A papír hézagerôsítô szalagot úgy húzzuk át, hogy a hézagoló anya-
got mindkét irányban kb. 15 cm-re elhúzzuk. A második, fedô réteget 
az alsónál kicsit szélesebben húzzuk el. A simítást általában elegendô 
egy rétegben elvégezni. A tökéletes száradást követôen lecsiszoljuk 
a felületet.

Külsô sarok

4. Az Alux élvédôt külsô sarkok merevítésére használjuk.
(Vagy belsô sarok esetén is a fent leírt módon.)
A szalagot fémcsíkokkal befelé a hézagoló anyagba helyezzük. Elsimítjuk, 
és a szalag alól kinyomjuk a felesleges hézagoló anyagot. Az így rögzített 
szalagot áthúzzuk és lecsiszoljuk.

Külsô és belsô sarkok kialakítására a No Coat Ultraflex 325, csak külsô 
sarok merevítésére a No Coat Ultratrim 1/2 L is alkalmazhatók. Ezek a 
termékek szintén papír alapúak a könnyebb és esztétikusabb alkalmaz-
hatóság miatt, a sarkok merevítését az élvédôk mûanyag erôsítése teszi 
lehetôvé. Alkalmazásuk szintén a fent leírt módokon történik.

Az élvédôk rögzítésére és hézagolására a Rigips hézagoló anyagokat 
(Standard, Super, Vario, ProMix Mega) ajánljuk.

Az ALUX és az Ultraflex 325 élvédôk a derék-
szögtôl eltérô csatlakozások esetében is 
alkalmazhatók.
A szalagok nem csak függôleges, hanem ferde 
síkon is rögzíthetôk (pl. tetôtér). Az alumínium 
élvédôkkel szembeni elônyük, hogy egyszerûen 
szállíthatók – akár zsebben is elférnek.
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Alux élvédô

No Coat
termékek

Ultraflex 325 Ultratrim 1/2 L



Rigips profilok
A profilok a Rigips gipszkarton szerkezetek vázaként szolgálnak.
0,6 mm vastag horganyzott acéllemezbôl készülnek.

Válaszfal profilok
Profil Termékleírás Lemez-

vastagság Szélesség Hosszúság

UW Vízszintes profilok, a padlóhoz és 
a mennyezethez rögzítjük. 0,55 mm 50, 75, 

100 mm 4000 mm

CW
Függôleges tartóprofilok, melyeket 
az UW profilokba kell helyezeni, és 

a lapok rögzítésére szolgál.
0,6 mm 50, 75, 

100 mm
2500, 2750, 3000, 
3250, 3500, 4000, 

4500 mm*

* Más méretek rendelés alapján – a szállítási feltételek az árusító     
 helyeken találhatók

Mennyezeti és elôtétfal profilok
Profil Termékleírás Lemez-

vastagság Szélesség Hosszúság

UD
vagy UW

Szegélyprofilok, a szerkezetnek a 
környezô épületszerkezethez való 

rögzítéséhez.
0,6 mm 30 mm 3000 mm

CD
Mennyezeti tartóprofilok, melyeket az 
UD profilokba kell helyezni, és amelyek 

a lapok rögzítésére szolgálnak.
0,6 mm 60 mm 3000, 4000 mm

Rigips Hobby profilok
Ahogy a gipszkarton termékek között a 9,5 és 10 mm-es lapok megjelentek, 
úgy a profilokból is megtalálhatóak a barkácsolási célra kifejlesztett 
termékek Rigips Hobby profil elnevezéssel. A kínálatban szerepelnek az UW, 
CW válaszfalprofilok. Ezen termékek vékonyabb, 0,5 mm-es horganyzott 
acéllemezbôl készülnek, a felhasználási területnek megfelelôen kevesebb 
méretbeni választékkal.
Figyelem! Tûzgátlási és hanggátlási értékkel rendelkezô, minôsített 
szerkezet ezekkel a termékekkel nem építhetô! Kérjük, olvassa el a 
minôsítésekkel kapcsolatos tájékoztatónkat a kiadvány 80. oldalán.

Használjon eredeti Rigips elemeket és tartozékokat!

CW

A vékonyfalú horganyzott acél profilokat 
lemezollóval vághatjuk méretre. Elôször 
vágjuk be a profil két szárát, majd 
fordítsuk meg, hajlítsuk be, és vágjuk el 
a talplemezt is. Gyorsvágó korong hasz- 
nálata nem ajánlott, mert a felületi 
horgonyzás megsérülhet, és így megin- 
dulhat a profil rozsdásodása.
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TIPP:

UW

UD

CD



Tartozékok

Állítható kengyel
– méretek: 3–6, 6-9, 9–12 cm. Vízszintes, ferde vagy függôleges 
gipszkarton szerkezetek tartóvázának (CD profilok) a tartószerkezethez 
való rögzítéséhez. A hátuljára szigetelô szivacscsíkot kell ragasztani.

Direktfüggesztô
– mérete 125 mm
Vízszintes gipszkarton szerkezetek tartóvázának (CD profilok) 
a tartószerkezethez való rögzítéséhez.

CD toldó elem
A CD profilok hosszirányban történô toldását szolgálja vízszintes, ferde, 
vagy függôleges szerkezetek esetén. A szomszédos profilok csatlakozá-
sait minimum egy gipszkarton lap szélességnyi távolsággal el kell tolni.

Rugós gyorsfüggesztô fémhez
A gipszkarton álmennyezet tartóvázának (CD profilok) a teherhordó 
födémhez való felfüggesztéséhez.

Szemes függesztôhuzal
Hossza: 0,125–2 méter
A gipszkarton álmennyezeteknek a teherhordó födémhez rögzítéséhez 
(a rugós függesztôhöz kapcsolódik).

Duplarugó
A gipszkarton álmennyezet tartóvázának (CD profilok) a teherhordó 
födémhez történô felfüggesztéséhez – amennyiben a függesztôhuzalokat 
toldani kell.

Keresztösszekötô
A gipszkarton álmennyezet teherhordó és szerelô CD profiljainak 
függôleges irányú csatlakozását teszi lehetôvé. Csomópontonként 
1 darab szükséges, a teherbírást nem korlátozza.

Derékszögû horgony
A gipszkarton álmennyezet teherhordó és szerelô CD profiljainak 
csatlakozását teszi lehetôvé. Csomópontonként 2 darab szükséges, 
a teherbírás maximum 30 kg/m2.

Használjon eredeti Rigips elemeket és tartozékokat!
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212. típusú gyorsépítô gipszkarton csavar
Méretek: 25, 35, 45, 55, 70, 90 mm.
Gyorsépítô csavar, amely a gipszkarton lapok felcsavarozását teszi lehetô-
vé vékony fém- (0,75 mm-es vastagságig) vagy faszerkezetekre.

221. típusú önfúró gipszkarton csavar (fúróheggyel)
Méretek: 25, 35 és 45 mm.
Önfúró csavar, amely a gipszkarton lapok felcsavarozását teszi lehetôvé 
vastagabb (2 mm  vastagságig) fémszerkezetekre.

Lapos fejû facsavar
Méretek: 35 és 50 mm.
Önmetszô, a gipszkarton lapok felcsavarozására,
fa szerkezetbe, pántonként 2db.

421. típusú lemezcsavar
Méretek: 3,5×9,5 mm vagy 4,2×13 mm.
Önmetszô csavar, a fém tartóváz elemeinek (max. 2 mm összvastagságig) 
egymáshoz való rögzítésére alkalmas.

6 mm-es beütô dübel
Mûanyag dübel a gipszkarton szerkezeteknek a kapcsolódó szerkezetek-
hez való rögzítéséhez.

UDN 6/35 beütôék
Fém beütôék a gipszkarton szerkezeteknek a teherhordó betonszerkezet-
hez való rögzítésére (húzott igénybevétel esetén).

Szerszámok
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A szerszámok áttekintése:

 1) Elektromos fúrógép
 2) Gipszkartonvágó kés (Sniccer)
 3) Ceruza
 4) Mérôszalag
 5) Marathon csavarbehajtó fej
 6) Különleges csavarbehajtó fej
 7) Kézi lyukreszelô
 8) Gipszkarton gyalu
 9) Dobozfúró
 10) Csiszolófa
 11) Csiszolórács
 12) Lemezvágó olló
 13) Rozsdamentes, 
  280 mm-es glettvas
 14) Rozsdamentes kanál/spakli
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A Rigips lapok felületének kezelése
A felület nedvszívó-képességének csökkentése és kiegyenlítése érdekében 
a hézagolt és csiszolt lapok felületét Rigips alapozóval (Rikombi-Grund v. 
Biztonsági alapozó) kell kezelni.

A gipszkarton felület véglegesítésekor bármely, általánosan használt 
felületkezelési mód, így festés, tapétázás, csempézés stb. szóba jöhet.
A konkrét anyagok kiválasztásakor olyat kell választani, amely a gyártó 
tájékoztatása szerint gipszkarton felületekre alkalmazható.
A festést hengerrel vagy festékszóróval végezzük. A csempézés 
lehetôségeivel jelen kiadvány 76. oldalán a fürdôszobákról szóló fejezet 
foglalkozik.

Elektromos doboz rögzítése
Az elektromos dobozok rögzítése érdekében dobozfúróval kerek nyílást 
vágunk a gipszkartonon. A dobozt behelyezzük a kifúrt nyílásba, 
és rögzítjük.
Amennyiben a dobozt az elôször burkolt oldalon kívánjuk elhelyezni, 
a már felcsavarozott Rigips lapon vágunk nyílást. Ezt követôen 
behelyezzük a dobozt, és mielôtt a másik oldalt is burkolnánk Rigips 
lappal, az elektromos vezetéket a dobozba vezetjük.
Amennyiben a dobozt a másodszor burkolt oldalon, vagy elôtétfalban 
kívánjuk elhelyezni, célszerû a nyílást a lapok rögzítése elôtt kivágni 
a doboz számára. Ezt követôen a Rigips lapot az alapszerkezethez 
rögzítjük, és az elkészített nyíláson keresztül behúzzuk az elektromos 
vezetéket. Ezután a vezetéket behúzzuk az elektromos dobozba, 
és a dobozt rögzítjük a nyílásban. Kizárólag olyan elektromos dobozt 
használjon, amely gipszkarton falak esetén alkalmazható!
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Az építmény készültségi 
foka, a lapok tárolása

A gipszkarton szerkezeteket a nedves 
technológiájú építési folyamatok 

(aljzatbetonozás, vakolás) befejezése 
után, csak olyan helyre szabad beépíteni, 
amely a közvetlen környezeti hatásoktól 
védett, +5°C-os minimális hômérséklet 

mellett.
A lapokat fektetve kell szállítani, 

és védeni kell a környezeti hatásoktól.



A sérült gipszkarton felületek javítása
Amennyiben a Rigips lap nagy területen sérült, és a sérülés egyszerû héza-
golással nem tûntethetô el, az alábbiak szerint kell a hibát megszûntetni:

1. Vegyünk egy, a javítandó lappal azonos vastagságú Rigips gipszkarton 
lap darabot. A méretének valamivel nagyobbnak kell lenni, mint a sérült 
rész területe. A sérült rész körül kijelöljük az új lapdarab területét.

2. A lapot az új lapdarab kerülete alapján kivágjuk vagy kifûrészeljük, és a 
sérült részt óvatosan kiemeljük. A vágott éleket, valamint az új darab éleit 
fózoljuk, hogy „V” alakú hézag képzôdjön.

3. A lyukba két darab CD profilt, esetleg cseréplécet helyezünk, és a Rigips 
laphoz csavarozzuk. A profilok vagy lécek rögzítéséhez 212. típusú gyors-
építô csavarokat használunk.

4. Az új, elôkészített Rigips lapdarabot 212. típusú gyorsépítô csavarokkal 
a CD profilokra vagy lécekre rögzítjük.

5. A hézagokat Rigips hézagoló anyaggal (Standard, Vario, Super, ProMix 
Mega) töltjük ki, ezt követôen a hézag köré hézagoló anyagot kenünk, 
belehelyezzük a hézagerôsítô szalagot, és újabb réteg hézagoló anyaggal 
elsimítjuk.

6. Végül a javított területet átgletteljük, és a glett megszáradását követôen 
csiszoljuk. Az utolsó hézagolás során nagyobb méretû simítót használjunk!

Az így kijavított hibát festés után senki sem veszi észre.
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22 1. fejezet  – Rigips termékei és alkalmazásuk

Vékony (10 mm-es, illetve 9,5 mm-es) 
gipszkarton lapok használatának szabályai
A vékony Rigips lapok elsôszámú elônye, hogy kisebb tömegük miatt 
könnyebb a mozgatásuk. Ezt elsôsorban akkor érezzük, amikor magunk 
mozgatjuk a lapokat, illetve ha kis hely áll rendelkezésre. Ilyen esetek-
ben a vékony és keskeny, 600 x 2600 mm-es, 10 mm vastag Rigips lapok 
jelentik a tökéletes megoldást.

Csak RB típusú (vagyis általános igénybevételnek kitett) vékony Rigips 
lapokat gyártanak, ezért magasabb páratartalmú helyiségekben nem 
használhatók, itt mindenképpen 12,5 mm-es RBI lapokat kell alkalmazni.

A 9,5 mm, illetve 10 mm  vastagságú Rigips lapok szerelésének menete 
ugyan hasonlít a 12,5 mm-es lemezekéhez, ám a vékony lapok mûszaki 
paramétereibôl következôen a 9,5 vagy 10 mm vastag Rigips lapokból 
elôtétfalat, válaszfalat, álmennyezetet vagy tetôtér-beépítést minden 
esetben csak oldalanként legalább 2 réteg lapburkolattal építhetünk.

Válaszfalak, szabadon álló elôtétfalak
– A függôleges CW profilok közötti távolság maximum 400 mm lehet, a 

10 mm vastag, 600 mm széles lapok esetén a CW profilok maximális 
távolsága 300 mm.

– A szerkezet javasolt maximális magassága 2600 mm.
– A beépített ajtótokok maximum 850 mm szélesek lehetnek, az ajtók 

tömege maximum 25 kg lehet; az ajtótokot az UW és CW profilokból 
kialakított doboz tartóhoz kell rögzíteni (lásd a 33. oldalon, a 4. feje-
zetben – Válaszfalak).

Álmennyezetek, ferde tetôtéri falak
– A CD profilok maximális távolsága 400 mm.
– Az elkészült álmennyezetre maximum 1 kg/1m2 tömegû tárgy akaszt-

ható.

Szárazvakolat
Szárazvakolat készítése 9,5 és 10 mm vastag lapokból nem javasolt.




