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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej jest zestaw wyrobów do wykonywania
ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS: 3.80.10
i 3.80.15, z zastosowaniem płyt gipsowych ze wzmocnieniem włóknistym o nazwie RIGIPS
GLASROC F (używana jest również nazwa RIDURIT).
Producentem zestawu wyrobów jest firma Saint - Gobain Construction Products Polska
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16.
Ściany nienośne obudów szybów instalacyjnych i windowych, systemów RIGIPS 3.80.10
i RIGIPS 3.80.15, mogą być stosowane w układzie trójściennym (wariant U), w układzie
dwuściennym (wariant L) oraz w układzie jednościennym (wariant I) ─ według rys. 1 i 2.
Zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, obejmuje:
a) płyty RIGIPS GLSROC F (RIDURIT) o grubości 25 mm, według p. 3.1.1 ─ do wykonywania okładziny ściennej,
b) kształtowniki stalowe zimnogięte:


RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL i RIGIPS CW 100
ULTRASTIL ─ do wykonywania pionowych elementów (słupków) szkieletowej
konstrukcji nośnej ściany w systemie RIGIPS: 3.80.10,



RIGIPS UW 50 ULTRASTIL, RIGIPS UW 75 ULTRASTIL, RIGIPS UW 100
ULTRASTIL ─ do wykonywania poziomych elementów (sufitowych i podłogowych)
szkieletowej konstrukcji nośnej ściany w systemie RIGIPS: 3.80.10,



kątowniki montażowe o wymiarach 40 x 20 x 0,8 ÷ 1 mm i 40 x 40 x 0,8 ÷ 1 mm –
do wykonywania konstrukcji nośnej ściany w systemie RIGIPS 3.80.15,
usytuowanej na obwodzie ściany, łączonej z przegrodami (ścianami i stropami) lub
konstrukcją budynku,

według p. 3.1.2,
c) płyty lub maty z niepalnej wełny mineralnej szklanej lub skalnej według p. 3.1.3 ─ do
wykonywania warstwy izolacyjnej ściany,
d) taśmy do uszczelniania połączeń ścian obudowy szybu instalacyjnego i windowego ze
stropami oraz ścianami bocznymi, określone w p. 3.1.4,
e) wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją:


RIGIPS typu RIDURIT ─ do mocowana płyt RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) do
kształtowników CW i łączenia tych płyt ze sobą,
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RIGIPS typu TB – do mocowania płyt RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) do
stalowych kątowników montażowych,

określone w p. 3.1.5,
f)

łączniki mechaniczne określone w p. 3.1.6 ─ do mocowania stalowych kątowników
montażowych do konstrukcji budynku w systemie RIGIPS: 3.80.15,

g) masy szpachlowe RIGIPS:


STANDARD, SUPER, VARIO ─ do szpachlowania połączeń płyt RIGIPS
GLASROC F (RIDURIT) na powierzchni okładziny, w narożach oraz z przegrodami
budynku na obwodzie ściany,

 PROFIN MIX, PROFINISH lub PROMIX MEGA ─ do końcowego szpachlowania płyt
RIGIPS GLASROC F (RIDURIT),
według p. 3.1.7.
Konstrukcja nośna ściany systemu RIGIPS 3.80.10 (tablica 1 i rys. 5 ÷ 12 oraz rys. 16)
składa się z pojedynczych słupków, o maksymalnym rozstawie 600 (625) mm, wykonanych
z kształtowników: CW 50 ULTRASTIL, CW 75 ULTRASTIL lub CW 100 ULTRASTIL
i poziomych profili wykonanych z kształtowników UW ULTRASTIL 50, UW ULTRASTIL 75
lub UW 100 ULTRASTIL. Narożniki obudowy szybów (rys. 6) wykonywane są ze słupków
tworzących profil zamknięty, otrzymanych ze zespolenia dwóch kształtowników CW.
Okładzina ściany wykonana jest z dwóch warstw płyt RIGIPS GLSROC F (RIDURIT)
o grubości 2 x 25 mm.
Konstrukcję ściany systemu RIGIPS 3.80.15 (tablica 2 i rys. 13 ÷ 16), o maksymalnej
szerokości 2000 mm, stanowi na obwodzie ściany stalowy kątownik montażowy o wymiarach
40 x 20 x 0,8 ÷ 1 mm lub 40 x 40 x 0,8 ÷ 1 mm, obudowany podwójną, jednostronną okładziną
z płyt RIGIPS GLSROC F (RIDURIT) o grubości 2 x 25 mm.
Ściany nienośne obudów szybów instalacyjnych i windowych systemu RIGIPS 3.80.10
mogą być bez wypełnienia przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcji nośnej lub
z wypełnieniem z wełny mineralnej (szklanej lub skalnej).
Ściany nienośne obudów szybów instalacyjnych i windowych systemu RIGIPS:
3.80.10, według tablicy 1 i systemu RIGIPS: 3.80.15, według tablicy 2, wykonane zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Aprobacie Technicznej ITB, zostały sklasyfikowane:
1) w klasie EI 120 odporności ogniowej (według kryteriów normy PN-EN 135012+A1:2010), przy działaniu ognia od strony okładziny lub od strony konstrukcji ściany
(szybu)
2) jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
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Wymagane właściwości techniczne wyrobów wchodzących w skład zestawu objętego
aprobatą oraz ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów
RIGIPS: 3.80.10 i RIGIPS: 3.80.15 podano w p. 3.
Warunki wykonywania ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych
systemów RIGIPS: 3.80.10 i 3.80.15 podano w p. 2.2.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania
Zestaw wyrobów, objęty niniejsza Aprobatą Techniczną, jest przeznaczony do
wykonywania nienośnych ścian obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów
RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15, stosowanych wewnątrz budynków użyteczności
publicznej, mieszkalnych i przemysłowych w następującym zakresie:
A. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – zgodnym z wymaganiami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690,
z późniejszymi zmianami), przyjmując:
a) klasa odporności ogniowej ścian według p. 1 i tablic 1 i 2,
b) klasyfikację ścian – nierozprzestrzeniające ognia (NRO).
Ściany nienośne obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS
3.80.10 i 3.80.15, określone w tablicach 1 i 2, mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego spełniającego kryteria klasy odporności ogniowej REI, przy spełnieniu
następujących warunków:
1) są mocowane do konstrukcji lub spoczywają na konstrukcji spełniającej kryteria klasy
odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej obudowy z uwagi na
kryteria EI,
2) nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku,
3) są mocowane do elementów budynku zgodnie z rozwiązaniem zawartym w projekcie
budowlanym.
B. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności elementów metalowych na korozję:
1) w przypadku zabezpieczeń elementów powłoką cynkową o grubości  7 µm
(100 g/m2) – w środowiskach wewnętrznych o kategorii korozyjności atmosfery
C1 i C2 według normy PN-EN ISO 12944-2:2001 oraz wilgotności względnej
powietrza nie większej niż 70%,
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2) w przypadku zabezpieczeń elementów powłoką cynkową o grubości  10 µm
(140 g/m2) – w środowiskach wewnętrznych o kategorii korozyjności atmosfery
C1, C2 i C3 według normy PN-EN ISO 12944-2:2001 oraz wilgotności względnej
powietrza do 70% i okresowo (do 10 h na dobę) do 85%.
C. Z uwagi na rodzaj płyt okładzinowych i ich odporność na działanie wilgoci ─ w pomieszczeniach, w których stała wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż
70%, a jedynie okresowo (do 10 godzin) występuje podwyższona wilgotność do 85%
oraz w których występują dodatnie temperatury.
D. Z uwagi na odporność na uderzenia i bezpieczeństwo użytkowania – w pomieszczeniach
kategorii A, B, C1 ÷ C4, D i E (kategorie użytkowania I, II i III) według Wytycznych do
Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 003.
2.2. Warunki stosowania
2.2.1. Ustalenia ogólne. Zestaw wyrobów do wykonywania ścian nienośnych obudów
szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 powinien
być stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu,
uwzględniającym właściwości techniczne wyrobów oraz wymagania obowiązujących norm
i przepisów techniczno – budowlanych oraz określone w niniejszej Aprobacie Technicznej.
Ściany nienośne obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS
3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone przez
Wnioskodawcę aprobaty w zakresie warunków i technologii ich wykonywania, właściwości
technicznych stosowanych wyrobów oraz kontroli wykonanych prac.
2.2.2. Warunki wykonania ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych
i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15. Zasady wykonywania ścian
nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych oraz szczegóły ich połączenia
z elementami budynku pokazano na rysunkach:
 5 ÷ 12, 16 ─ w przypadku ścian systemu RIGIPS 3.80.10,
 13 ÷ 16 ─ w przypadku ścian systemu RIGIPS 3.80.15.
Nośna konstrukcja ściany powinna być wykonywana:
 w przypadku systemu RIGIPS: 3.80.10 ─ ze słupków z pojedynczych kształtowników
CW 50 ULTRASTIL, CW 75 ULTRASTIL lub CW 100 ULTRASTIL oraz z poziomych
profili (sufitowych i podłogowych) z kształtowników UW 50 ULTRASTIL, UW 75
ULTRASTIL lub UW 100 ULTRASTIL,
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w przypadku systemu RIGIPS: 3.80.15 ─ ze stalowych kątowników montażowych
o wymiarach 40 x 20 x 0,8 ÷ 1 mm lub 40 x 40 x 0,8 ÷ 1 mm, usytuowanych na obwodzie
ściany, przymocowywanych do przegród (ścian i stropów) lub konstrukcji budynku.
Rozstaw słupków w przypadku systemu RIGIPS 3.80.10 powinien wynosić nie więcej

niż 600 (625) mm.
Maksymalna szerokość ściany, w przypadku systemu RIGIPS 3.80.15, powinna
wynosić nie więcej niż 2000 mm.
W przypadku ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych systemu
RIGIPS 3.80.10, o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników
pionowych (słupków) CW ULTRASTIL, kształtowniki mogą być przedłużone:
a) przez połączenie dwóch kształtowników CW ULTRASTIL na zakład, o długości nie
mniejszej niż:


500 mm – w przypadku kształtowników CW 50 ULTRASTIL,



750 mm – w przypadku kształtowników CW 75 ULTRASTIL,

 1000 mm – w przypadku kształtowników CW 100 ULTRASTIL,
za pomocą blachowkrętów 3,9 x 11 mm,
b) przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika CW ULTRASTIL lub UW
ULTRASTIL, o długości nie mniejszej niż:


1000 mm – w przypadku kształtowników CW 50 ULTRASTIL,



1500 mm – w przypadku kształtowników CW 75 ULTRASTIL,



2000 mm – w przypadku kształtowników CW 100 ULTRASTIL,

i zastosowanie blachowkrętów 3,9 x 11 mm.
Odległość między osiami łączeń sąsiednich kształtowników powinna być mniejsza niż
300 mm.
Kształtowniki usytuowane na obwodzie ściany, w przypadku systemu RIGIPS 3.80.10,
powinny być mocowane do konstrukcji budynku (stropów i ścian bocznych) stalowymi
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi, dyblami) według p. 3.1.6, w rozstawie nie
większym niż 750 mm. W stykach tych profili z elementami budynku powinny być stosowane
taśmy uszczelniające ze spienionego polietylenu o grubości 3 lub 4, określone w p. 3.1.4, lub
pasma wełny mineralnej o grubości co najmniej 10 mm, o szerokości 50, 70 lub 95 mm.
Stalowe kątowniki montażowe usytuowane na obwodzie ściany, w przypadku systemu
RIGIPS 3.80.15, powinny być mocowane do konstrukcji budynku (stropów i ścian bocznych)
stalowymi łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi, dyblami) według p. 3.1.6,
w rozstawie nie większym niż 750 mm. W stykach tych profili z elementami budynku powinny
być stosowane taśmy uszczelniające ze spienionego polietylenu o grubości 3 lub 4 mm,
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określone w p. 3.1.4, lub pasma wełny mineralnej o grubości co najmniej 10 mm, o szerokości
30 mm.
Płyty RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) w systemie RIGIPS 3.80.10 powinny być
mocowane do kształtowników konstrukcji nośnej ściany blacho-wkrętami RIGIPS, według
p. 3.1.5, typu:
 RIDURIT 3,5 x 40 mm w rozstawie nie większym niż 400 mm ─ w przypadku
mocowania płyt pierwszej (wewnętrznej) warstwy okładziny oraz w przypadku
mocowania pasów z płyt RIGIPS GLASROC F (RIDURIT), stosowanych do obudowy
słupków narożnych (rys. 4),
 RIDURIT 3,5 x 70 mm w rozstawie nie większym niż 200 mm ─ w przypadku
mocowania płyt drugiej (zewnętrznej) warstwy okładziny.
Płyty RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) w systemie RIGIPS 3.80.15 powinny być
mocowane do kątowników montażowych, usytuowanych na obwodzie ściany, blachowkrętami RIGIPS, według p. 3.1.5, typu:
 TB 3,5 x 35 mm w rozstawie nie większym niż 400 mm – w przypadku mocowania płyt
pierwszej (wewnętrznej) warstwy okładziny,
 TB 3,5 x 55 mm w rozstawie nie większym niż 200 mm – w przypadku mocowania płyt
drugiej (zewnętrznej) warstwy okładziny.
Do łączenia płyt RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) ze sobą w systemach RIGIPS
3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 powinny być stosowane blacho-wkręty RIGIPS typu RIDURIT
3,5 x 50 mm, rozstawione w siatce 250 mm x 250 mm.
Połączenia (pionowe i poziome) drugiej warstwy okładziny powinny być przesunięte
względem pierwszej warstwy co najmniej o 300 mm.
Narożniki obudów szybu w systemie RIGIPS 3.80.10 powinny być wykonywane ze
słupków tworzących profil zamknięty, otrzymanych z zespolenia dwóch kształtowników CW
oraz wzmocnione pasami z płyt RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) o grubości 25 mm
i szerokości według rys. 6.
Narożniki obudowy szybu w systemie RIGIPS 3.80.15 powinny być wzmocnione
kątownikami montażowymi z blachy ocynkowanej o wymiarach 40 x 40 x 0,6 ÷ 1 mm oraz
pasami z płyt RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) o grubości 25 mm i szerokości 50 i 75 mm
(rys. 15).
Do szpachlowania połączeń między płytami RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) we
wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian
nienośnych obudowy szybu instalacyjnego i windowego powinna być stosowana gipsowa masa
szpachlowa RIGIPS STANDARD, SUPER lub VARIO, według p. 3.1.7. Do końcowego
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szpachlowania płyt gipsowych GLASROC F (RIDURIT) powinna być stosowana masa
szpachlowa RIGIPS PROFIN MIX, PROFINISH lub PROMIX MEGA, według p. 3.1.9.
W ścianach nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych mogą być
stosowane drzwiczki rewizyjne o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa
samej obudowy.

3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA
3.1. Wyroby
3.1.1. Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym RIGIPS GLASROC F
(RIDURIT). Do wykonywania okładzin ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych
i windowych, systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 powinny być stosowane płyty
gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym o nazwie handlowej RIGIPS GLASROC F (RIDURIT),
spełniające wymagania normy PN-EN 15283-1+A1:2010.
3.1.2. Kształtowniki stalowe. Do wykonywania konstrukcji nośnej ścian obudów
szybów instalacyjnych i windowych powinny być stosowane kształtowniki zimno-gięte z
blachy stalowej gatunku DX51D+Z, spełniającej wymagania PN-EN 10346:2011:
1. w przypadku systemu RIGIPS 3.80.10:
a) RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL i RIGIPS CW 100
ULTRASTIL z blachy o nominalnej grubości 0,55 mm ─ do wykonywania
słupków,
b) RIGIPS UW 50 ULTRASTIL, RIGIPS UW 75 ULTRASTIL, RIGIPS UW 100
ULTRASTIL z blachy o nominalnej grubości 0,55 mm ─ do wykonywania
elementów poziomych (sufitowych i podłogowych),
2. w przypadku systemu RIGIPS 3.80.15 ─ kątowniki montażowe o wymiarach 40 x 20 mm
lub 40 x 40 z blachy stalowej o nominalnej grubości 0,8 ÷ 1 mm.
Kształtowniki stalowe powinny spełniać wymagania PN-EN 14195:2006 oraz powinny
być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową charakteryzującą się:
a) grubością co najmniej:


7 µm (100 g/m2) ─ w przypadku stosowania ich w środowiskach wewnętrznych
o kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 oraz wilgotności względnej powietrza
nie większej niż 70%.



10 µm (140 g/m2) ─ w przypadku stosowania ich w środowiskach wewnętrznych o
kategorii korozyjności atmosfery C1, C2 i C3 oraz wilgotności względnej powietrza
do 70% i okresowo (do 10 h na dobę) do 85%,
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b) przyczepnością – brak złuszczeń i spękań,
c) rodzajem powierzchni – B lub C.
Kształt i wymiary kształtowników CW i UW powinny być zgodne z rys. 3 i tablicą 3.
Kształt i wymiary kątowników montażowych powinny być zgodne z rys. 4 i tablicą 4. Odchyłki
wymiarów, niepodane w tablicach, powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN
14195:2006.
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.
3.1.3. Wyroby z wełny mineralnej. Do wypełniania przestrzeni pomiędzy elementami
konstrukcji ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych systemu RIGIPS
3.80.10 powinny być stosowane płyty lub maty z wełny mineralnej szklanej lub skalnej,
spełniające wymagania normy PN-EN 13162:2009.
3.1.4. Taśmy uszczelniające. Do uszczelniania połączeń ścian nienośnych obudów
szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 ze stropami
oraz ścianami budynku powinny być stosowane taśmy uszczelniające ze spienionego
polietylenu i grubości 3 lub 4 mm lub pasma wełny mineralnej o grubości co najmniej 10 mm,
o szerokości 30, 50, 70 lub 95 mm. Taśmy powinny być bez uszkodzeń i obcych wtrąceń.
3.1.5. Wkręty. Do mocowania płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) do
kształtowników konstrukcji nośnej ścian obudów szybów instalacyjnych i windowych
w systemie RIGIPS 3.80.10 oraz do łączenia płyt ze sobą w systemach RIGIPS 3.80.10
i RIGIPS 3.80.15 powinny być stosowane wkręty stalowe RIGIPS typu RIDURIT 3,5 x 40 mm,
3,5 x 50 mm i 3,5 x 70 mm, zabezpieczone przed korozją. W przypadku systemu RIGIPS
3.80.15, do mocowania płyt gipsowych do kątowników montażowych usytuowanych na
obwodzie ściany, powinny być stosowane wkręty stalowe RIGIPS typu TB 3,5 x 35 mm
i TB 3,5 x 55 mm, zabezpieczone przed korozją. Wkręty powinny spełniać wymagania PN-EN
14566+A1:2010.
3.1.6. Łączniki mechaniczne. Do mocowania kształtowników konstrukcji nośnej
obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 do
stropów oraz ścian bocznych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne (kołki
rozporowe, dyble) określone w dokumentacji technicznej opracowywanej dla danego obiektu
i dopuszczone do obrotu.
3.1.7. Masy szpachlowe. Masy szpachlowe RIGIPS:


STANDARD, SUPER, VARIO ─ do szpachlowania połączeń płyt RIGIPS GLASROC F
(RIDURIT) na powierzchni okładziny i w narożach oraz z przegrodami budynku na
obwodzie ściany,
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PROFIN MIX, PROFINISH lub PROMIX MEGA, itp. ─ do końcowego szpachlowania płyt
RIGIPS GLASROC F (RIDURIT)

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13963:2008.
3.2. Ściany nienośne obudów szybów instalacyjnych i windowych, systemów
RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15.
3.2.1. Konstrukcja i wykonanie. Ściana nienośna obudowy szybu instalacyjnego lub
windowego systemu RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 powinna być wykonywana zgodnie
z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego uwzględniającym
wymagania obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, właściwości techniczne
wyrobów wchodzących w skład zestawu oraz wymagania techniczne określone w niniejszej
Aprobacie Technicznej ITB.
3.2.2. Odporność na uderzenia ciałem miękkim i twardym. Ściany nienośne
obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15
powinny spełniać wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i twardym dla
kategorii użytkowania według Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych
ETAG nr 003, określonych w p. 2.1. poz. D.
3.2.3. Klasyfikacja ogniowa. Ściany nienośne obudów szybów instalacyjnych
i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15, klasyfikowane w zakresie
odporności ogniowej (tablica 1 i 2), powinny spełniać kryteria według normy PN-EN 135012+A1: 2010, dla klas odporności ogniowej określonych w p. 2.1, poz. A.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie
Wyroby, wchodzące w skład zestawu do wykonywania ścian nienośnych obudów
szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15, powinny być
dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczających je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Do każdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej
następujące dane:


nazwę i symbol wyrobu,



nazwę i adres zakładów produkcyjnych,
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masę netto lub liczbę sztuk w opakowaniu,



numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4478/2011,



numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,



znak budowlany.
Sposób

oznakowania

wyrobów

znakiem

budowlanym
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powinien

być

zgodny

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).
4.2. Przechowywanie
Wyroby, opakowane według p. 4.1, należy przechowywać w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.3. Transport
Wyroby, opakowane według p. 4.1, powinny być przewożone w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem określony w instrukcji transportowania wyrobów
opracowanej przez Producenta.

5. OCENA ZGODNOŚCI

5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna ITB, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym
i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4478/2011 i oznakował wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodności zestawu wyrobów
do wykonywania ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów
RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 z Aprobatą Techniczną AT-15-4478/2011 dokonuje
producent, stosując system 3.
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W przypadku systemu 3 oceny zgodności, producent może wystawić krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4478/2011 na podstawie:
–

wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

–

zakładowej kontroli produkcji.
5.2. Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości

techniczno – użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu
i stosowania.
Wstępne badanie typu ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych i windowych
systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15, wykonanych według niniejszej aprobaty,
obejmuje:
a) trwałość i przydatność użytkową,
b) klasę odporności ogniowej,
c) stopień rozprzestrzeniania ognia.
Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwości
techniczno – użytkowych, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.
5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
–

specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,

–

sprawdzenie dokumentów potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobów
wchodzących w skład zestawu, prowadzone przez Wnioskodawcę Aprobaty według
zasad i procedur określonych w dokumentach zakładowej kontroli, zmierzających do
uzyskania zestawu wyrobów o wymaganych właściwościach użytkowych.
Kontrola produkcji musi zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną ITB

AT-15-4478/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda
partia wyrobu powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach
handlowych.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Badania płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT). Zakres badań płyt
gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) określony jest w normie PN-EN 152831+A1:2010.
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5.4.2. Badania kształtowników stalowych ocynkowanych. Zakres badań kształtowników stalowych, ocynkowanych określony jest w normie PN-EN 14195:2006.
5.4.3. Badania wełny mineralnej. Zakres badań wełny mineralnej określony jest
w normie PN-EN 13162:2009.
3.4.4. Badania taśm uszczelniających. Zakres badań taśm uszczelniających
obejmuje sprawdzenie:
a) wyglądu zewnętrznego,
b) wymiarów.
5.4.5. Badania wkrętów. Zakres badań wkrętów stalowych określony jest w normie
PN-EN 14566+A1:2010.
5.4.6. Badania mas szpachlowych. Zakres badań mas szpachlowych określony jest
w normie PN-EN 13963:2008.
5.5. Częstotliwość badań
Badania kontrolne powinny być wykonywane z godnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych, wymienionych w p.5.4.
5.6. Metody badań
5.6.1. Badanie płyt gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT). Metody badań płyt
gipsowych RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) określone są w określone są w normie PN-EN
15283-1:2008.
5.6.2. Badanie kształtowników stalowych. Metody badań kształtowników stalowych
określone są w normie PN-EN 14195:2006. Właściwości powłoki cynkowej ocenia się:
a) grubość ─ według normy PN-EN ISO 2178:1998,
b) masę ─ według normy PN-EN 10346:2009,
c) przyczepność – według PN-EN ISO 7438:2006,
d) rodzaj powierzchni – według PN-EN 10346:2009.
5.6.3. Badania wełny mineralnej. Metody badań wełny mineralnej określone są
w normie PN-EN 13162: 2009
5.6.4. Badania taśm uszczelniających. Wygląd zewnętrzny taśmy należy ocenić
w rozproszonym świetle dziennym z odległości 30 ÷ 50 cm. Wymiary taśmy należy sprawdzić
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za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających wykonanie pomiarów z właściwą
dokładnością.
5.6.5. Wkręty. Metody badań wkrętów określone są w normie PN-EN 14566+A1:2010.
5.6.6. Badanie gipsowych mas szpachlowych. Metody badań mas szpachlowych
określone są w normie PN-EN 13963:2008.
5.6.7. Badanie odporności na uderzenia. Badanie odporności ścian nienośnych
obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 na
uderzenia ciałem miękkim i ciałem twardym przeprowadza się według normy PN-B10027:1993, stosując ciała uderzające oraz energie uderzenia według ETAG nr 003/1998.
5.6.8. Badanie odporności ogniowej. Badanie odporności ogniowej ścian nienośnych
obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15
przeprowadza się według norm PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1364-1:2001. Klasy odporności
ogniowej ścian określa się według normy PN-EN 13501-2+A1: 2010.
5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo zgodnie z wymaganiami normy PN-N03010:1983.
5.8. Ocena wyników badań
Skompletowany zestaw wyrobów należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-4478/2011 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB
AT-15-4478/2000.
6.2 Aprobata Techniczna AT-15-4478/2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność
zestawu wyrobów do wykonywania ścian nienośnych obudów szybów instalacyjnych
i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15, w zakresie wynikającym
z postanowień Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy
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wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym
i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-4478/2011 i oznakował wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz.1117). Zapewnienie tych
uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów odpowiedzialności za właściwą
jakość wyrobów oraz wykonawców od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych
wyrobów i prawidłowe wykonanie robót montażowych.
6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych
ze stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania ścian nienośnych
obudów szybów instalacyjnych i windowych systemów RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15,
należy zamieszczać informację o udzielonej Aprobacie Technicznej ITB AT-15-4478/2011.

7. TERMIN WAŻNOŚCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4478/2011 ważna jest do 30 czerwca 2016 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli
jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu
ważności tego dokumentu.

Koniec
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty związane
PN-B-10027:1993

Pionowe

elementy

budowlane.

Badania

odporności

na

uderzenia. Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza
PN-N-03010:983

Statystyczna

kontrola

jakości.

Losowy

wybór

jednostek

produktu do próbki
PN-EN 1364-1:2001

Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1:
Ściany

PN-EN 1363-1:2001

Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 10346:2011

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 13501-2+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13162:2009

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13963:2008

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badań

PN-EN 14195:2006

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z płytami gipsowo – kartonowymi. Definicje, wymagania
i metody badań

PN-EN

Zmiana

do

normy.

Elementy

szkieletowej

konstrukcji

14195:2006/Ap1:2008

metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi.
Definicje, wymagania i metody badań

PN-EN 14566+A1:2010

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

PN-EN 15283-1+A1:2010

Płyty

gipsowe

ze

wzmocnieniem

włóknistym.

Definicje,

wymagania i metody badań. Część 1: Płyty gipsowe ze
zbrojeniem w postaci mat
PN-EN ISO 2178:1998

Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar
grubości powłok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 7438:2006

Metale. Próba zginania

®

AT-15-4478/2011

PN-EN ISO 12944-2:2001

18/37

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja
środowisk

ETAG nr 003/1998

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zestawy
wyrobów do wykonywania ścian działowych. Wydawnictwa
ITB,1998

KAT-01/2001

Ustalenia

Aprobacyjne

dotyczące

procedury

aprobacyjnej

i zasad oceny zgodności zestawów wyrobów
Sprawozdania z badań, oceny
1) NP-526.2./A/06/BW. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych –
obudów szybów instalacyjnych i windowych w systemach RIGIPS: 3.80.10 i 3.50.15
z okładzinami z płyt gipsowych RIDURIT. Instytut Techniki Budowlanej. Zakład Badań
Ogniowych. Warszawa 2010 r.
2) NK-0723/A/09. Ocena odporności na uderzenie ścian działowych systemu Rigips.
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Warszawa
2009 r.
3) 00785/11/R38NK. Ocena techniczna nienośnych ścian obudowy szybu instalacyjnego
i windowego. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych.
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Tablica 1
Dane techniczne ściany nienośnej obudów szybów instalacyjnych i windowych,
systemu RIGIPS 3.80.10, klasy odporności ogniowej EI 120
według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1: 2010
Słupki
konstrukcji
nośnej ─
kształtowniki
ULTRASIL, typ

Okładzina z płyt gipsowych
GLASROC F (RIDURIT)
Gramatura płyt,
kg/m2

Grubość
okładziny, mm

Grubość,
mm

Szerokość,
mm

Wysokość,
mm

1

2

3

4

5

6

1 x CW 50
w rozstawie
≤ 600 (625) mm

Parametry ściany*

22 ± 0,5

2 x 25

1 x CW 100
w rozstawie
≤ 600 (625) mm

125

7

≤ 4500

100

1 x CW 75
w rozstawie
≤ 600 (625) mm

Głębokość
obudowy, mm

bez
ograniczeń

≤ 5000

150

≤ 2000

≤ 5500

* Ściana może być bez wypełnienia lub z warstwą wełny mineralnej szklanej lub skalnej klasy A1 lub A2 reakcji na ogień

Tablica 2
Dane techniczne ściany nienośnej obudów szybów instalacyjnych i windowych,
systemu RIGIPS 3.80.15, klasy odporności ogniowej EI 120
według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1: 2010
Konstrukcja
nośna ─
kątownik
montażowy na
obwodzie ściany,
mm,

Okładzina z płyt gipsowych
GLASROC F (RIDURIT)

Parametry ściany
Głębokość
obudowy, mm

Gramatura
płyt,
2
kg/m

Grubość
okładziny, mm

Grubość,
mm

Szerokość,
mm

Wysokość,
mm

1

2

3

4

5

6

7

kątownik
40 x 20 x 0,8 ÷ 1
lub
40 x 40 x 0,8 ÷ 1

22 ± 0,5

2 x 25

50

≤ 2000

≤ 5000

≤ 2000

Uwaga dot. tab. 1 i 2:

Zastosowanie płyt z wełny mineralnej i płyt gipsowych o większej grubości
(lub dodatkowych warstw płyt) nie wpływa na pogorszenie odporności ściany.
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a)

b)

c)

Rys. 1.

Układ ścian nienośnych systemu RIGIPS: 3.80.10 w obudowach szybów
windowych i instalacyjnych
a) układ jednościenny, b) układ trójścienny, c) układ dwuścienny
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a)

b)

c)

Rys. 2.

Układ ścian nienośnych systemu RIGIPS: 3.80.15 w obudowach szybów
windowych i instalacyjnych
a) układ jednościenny, b) układ trójścienny, c) układ dwuścienny
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b)

x

b2

g

h

h

g

b

b1

Tablica 3
Kształt i wymiary kształtowników CW ULTRASIL i UW ULTRASIL
stosowanych w systemie RIGIPS: 3.80.10
Poz.
1

1

2

Nazwa i oznakowanie
kształtownika
2

Kształtowniki
pionowe (słupki)
ULTRASIL
Kształtowniki
poziome (sufitowe
i podłogowe)
ULTRASIL

Wymiary i odchyłki wymiarowe*, mm
H

b1

b2

B

X

G

3

4

5

6

7

8

9

CW 50

48,8

CW 75

73,8

46,0

49,0

─

6,0

0,55 ± 0,07

CW 100

98,8

UW 50

50,0

UW 75

75,0

─

─

40,0

─

0,55 ± 0,07

UW 100

100,0

* Odchyłki wymiarów niepodane w tablicy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14195:2006

Rys. 3. Kształtowniki stalowe konstrukcji nośnej ścian nienośnych obudów szybów
instalacyjnych i windowych systemu RIGIPS: 3.80.10 – przekroje poprzeczne
a) kształtownik CW ULTRASTIL b)

kształtownik UW ULTRASTIL
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a)

b)

Tablica 4
Kształt i wymiary kątowników montażowych
stosowanych w systemie RIGIPS: 3.80.15
Wymiary i odchyłki wymiarowe*, mm
Poz.

Nazwa i oznakowanie kształtownika

1

2

3

1

Kątownik
montażowy na
obwodzie ściany
szybu

L 40 x 40 x 0,8 ÷ 1

h

b

G

4

7

9

40,0
40,0

L 40 x 20 x 0,8 ÷ 1

0,8 ÷ 1 ± 0,09
20,0

* Odchyłki wymiarów niepodane w tablicy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14195:2006

Rys. 4. Kątowniki montażowe stosowane na obwodzie ścian nienośnych obudów
szybów instalacyjnych i windowych systemu RIGIPS 3.80.15 – przekroje
poprzeczne
a) kątownik L 40 x 40 x 0,8 ÷ 1,

b) kątownik L 40 x 20 x 0,8 ÷ 1
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Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.10

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kształtownik
RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS CW 100 ULTRASTIL
rozstawie ≤ 600 (625) mm; 3 ─ kształtownik RIGIPS UW 50 ULTRASTIL, RIGIPS UW 75
ULTRASTIL lub RIGIPS UW 100 ULTRASTIL; 4 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 40
w rozstawie ≤ 400 mm; 5 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 70 w rozstawie ≤ 200 mm;
6 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 50 rozstawione w siatce ≤ 250 x 250 mm; 7 ─ stalowe kołki
rozporowe co najmniej Ø 6 x 40 mm (lub dyble) w rozstawie ≤ 750 mm; 8 ─ uszczelnienie
taśmą ze spienionego polietylenu o grubości 3 lub 4 mm lub wełną mineralną grubości co
najmniej 10 mm, szerokości 50, 70 lub 95 mm; 9 ─ masa szpachlowa RIGIPS: VARIO,
SUPER lub STANDARD; 10 ─ masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: PROFIN MIX,
PROFINISH lub PROMIX MEGA

®

AT-15-4478/2011

Rys. 6.

27/37

Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.10 ─ naroże obudowy

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kształtownik
RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS CW 100 ULTRASTIL;
3 ─ pas z płyty RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 25 mm i szerokości 50, 75 lub
100 mm; 4 ─ pas z płyty RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 25 mm i szerokości 75,
100 lub 125 mm, 5 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 40 w rozstawie ≤ 400 mm; 6 ─ wkręty
RIGIPS RIDURIT 3,5 x 70; 7 ─ narożnik ochronny (w przypadku potrzeby);
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600 (650)

Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.10 ─ połączenie ściany z przegrodą lub konstrukcją (masywną)
budynku

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ wkręty RIGIPS
RIDURIT 3,5 x 50 w siatce ≤ 250 x 250 mm; 3 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 40
w rozstawie ≤ 400 mm; 4 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 70 w rozstawie ≤ 200 mm;
5 - masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD; 6 ─ Element masywny
(ściana lub element konstrukcji budynku); 7 ─ stalowe kołki rozporowe co najmniej Ø 6 x 40
mm (lub dyble) w rozstawie ≤ 750 mm; 8 ─ uszczelnienie taśmą ze spienionego polietylenu o
grubości 3 lub 4 mm lub wełną mineralną grubości co najmniej 10 mm, szerokości 50, 70 lub
95 mm; 9 ─ kształtownik RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL lub
RIGIPS CW 100 ULTRASTIL w rozstawie ≤ 600 (650) mm,
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Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych systemu
RIGIPS 3.80.10 ─ połączenie ściany ze stropem masywnym

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kształtownik
RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS CW 100 ULTRASTIL
rozstawie ≤ 1000 mm; 3 ─ kształtownik RIGIPS UW 50 ULTRASTIL, RIGIPS UW 75
ULTRASTIL lub RIGIPS UW 100 ULTRASTIL; 4 ─ uszczelnienie taśmą ze spienionego
polietylenu o grubości 3 lub 4 mm lub wełną mineralną grubości co najmniej 10 mm,
szerokości 50, 70 lub 95 mm; 5 ─ strop; 6 ─ masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub
STANDARD; 7 ─ stalowe kołki rozporowe co najmniej Ø 6 x 40 mm (lub dyble) w rozstawie
≤ 750 mm
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Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.10 ─ połączenie obudowy z sufitem podwieszanym

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kształtownik
RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS CW 100 ULTRASTIL;
3 ─ kształtownik RIGIPS UW 50 ULTRASTIL, RIGIPS UW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS UW
100 ULTRASTIL; 4 ─ uszczelnienie taśmą ze spienionego polietylenu o grubości 3 lub 4 mm
lub wełną mineralną grubości co najmniej 10 mm, szerokości 50, 70 lub 95 mm; 6 ─ łącznik
mocujący np. typu śruba Molly; 7 ─ pasy z płyty RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) o szerokości
50. 75 lub 100 mm; 8 ─ płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 25 mm
i szerokości 300 mm; 9 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 40 w rozstawie nie większym niż
400 mm; 10 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 70 w rozstawie nie większym niż 200 mm,
11 ─ sufit podwieszany o odporności ogniowej EI 120
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Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.10 – połączenie ściany ze stropem masywnym przy podłodze

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kształtownik
RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS CW 100 ULTRASTIL;
3 ─ kształtownik RIGIPS UW 50 ULTRASTIL, RIGIPS UW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS UW
100 ULTRASTIL; 4 ─ uszczelnienie taśmą ze spienionego polietylenu o grubości 3 lub 4 mm
lub wełną mineralną grubości co najmniej 10 mm, szerokości 50, 70 lub 95 mm; 5 - masa
szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD; 6 ─ podłoga; 7 ─ stalowe kołki
rozporowe co najmniej Ø 6 x 40 mm (lub dyble) w rozstawie ≤ 750 mm

®

AT-15-4478/2011

Rys. 11.

32/37

Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych systemu
RIGIPS 3.80.10 ─ połączenie obudowy ze ścianą działową lekkiej zabudowy

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kształtownik
RIGIPS UW 50 ULTRASTIL, RIGIPS UW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS UW 100 ULTRASTIL;
3 ─ kształtownik RIGIPS CW 50 ULTRASTIL, RIGIPS CW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS CW
100 ULTRASTIL; 4 ─ uszczelnienie taśmą ze spienionego polietylenu o grubości 3 lub 4 mm
lub wełną mineralną grubości co najmniej 10 mm, szerokości 50, 70 lub 95 mm; 5 ─ ściana
działowa lekkiej zabudowy; 6 ─ łącznik mocujący np. typu śruba Molly
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Rys. 12. Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.10 ─ dylatacja

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 25 mm; 2 ─ kształtownik RIGIPS
CW 75 ULTRASTIL lub RIGIPS CW 100 ULTRASTIL; 3 ─ kształtownik RIGIPS CW 50
ULTRASTIL lub RIGIPS CW 75 ULTRASTIL; 4 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT TN 3,5 x 40;
5 - wkręty RIGIPS RIDURIT TN 3,5 x 70; 6 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT TN 4,2 x 80
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Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.15

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kątownik ściany
szybu RIGIPS 40 x 20 x 0,8 ÷ 1 mm lub 40 x 40 x 0,8 ÷ 1 mm; 3 ─ wkręty RIGIPS TB 3,5 x 35
w rozstawie ≤ 400 mm; 4 ─ stalowe kołki rozporowe co najmniej Ø 6 x 40 mm (lub dyble)
w rozstawie ≤ 750 mm; 5 ─ uszczelnienie taśmą ze spienionego polietylenu o grubości 3 lub
4 mm lub wełną mineralną grubości co najmniej 10 mm, szerokości 30 mm; 6 ─ masa
szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD; 7 ─ masa szpachlowa wykończeniowa
RIGIPS: PROFIN MIX, PROFINISH lub PROMIX MEGA; 8 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT TB
3,5 x 55 w rozstawie ≤ 200 mm; 9 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 50 rozstawione w siatce
≤ 250 x 250 mm
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Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.15 ─ połączenie ściany z przegrodami (ścianami i stropami)
lub konstrukcją masywną

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ kątownik ściany
szybu RIGIPS 40 x 20 x 0,8 ÷ 1 mm lub 40 x 40 x 0,8 ÷ 1 mm; 3 ─ uszczelnienie taśmą ze
spienionego polietylenu o grubości 3 lub 4 mm lub wełną mineralną grubości co najmniej 10 mm,
szerokości 30 mm; 4 ─ element budynku klasy odporności ogniowej EI 120; 5 ─ masa
szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub STANDARD; 6 ─ wkręty RIGIPS TB 3,5 x 35
w rozstawie ≤ 400 mm; 7 ─ wkręty RIGIPS TB 3,5 x 55 w rozstawie ≤ 200 mm; 8 ─ wkręty
RIGIPS RIDURIT 3,5 x 50 rozstawione w siatce ≤ 250 x 250 mm; 9 ─ stalowe kołki rozporowe
co najmniej Ø 6 x 40 mm (lub dyble) w rozstawie ≤ 750 mm;

®

AT-15-4478/2011

Rys. 15.

36/37

Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemu
RIGIPS 3.80.15 – naroże obudowy

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ pas z płyty
RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 25 mm i szerokości 75 mm; 3 ─ pas z płyty RIGIPS
GLASROC F (RIDURIT) grubości 25 mm i szerokości 50 mm; 4 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT
3,5 x 50 rozstawione w siatce ≤ 250 x 250 mm; 5 - kątownik z blachy ocynkowanej 40 x 40
mm grubości 0,6 ÷ 1,0 mm; 6 ─ wkręty RIGIPS TB 3,5 x 35 w rozstawie ≤ 200 mm;
7 ─ kątownik aluminiowy (w razie potrzeby);
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Ściana nienośna obudów szybów windowych i instalacyjnych, systemów
RIGIPS 3.80.10 i RIGIPS 3.80.15 ─ montaż puszek instalacji elektrycznej

1 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm; 2 ─ płyty gipsowe
RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm o wymiarach powierzchni co najmniej
180 x 180 mm; 3 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT 3,5 x 70 mm; 4 ─ wkręty RIGIPS RIDURIT
3,5 x 50 mm 5 ─ płyty gipsowe RIGIPS GLASROC F (RIDURIT) grubości 2 x 25 mm
o wymiarach ≥ 220 x 220 mm
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