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5/ Glasroc H Óceán gipszlemez
megengedett páraterhelés > 90%, szabályozott párakörnyezet esetén, beleértve uszodák, ipari mosodák, főzőkonyhák kialakítása.

Az impregnált gipszkarton építőlemezek alkalmazásának feltétele, hogy a nap 24 órája alatt a magas páratartalom jelenléte e terekben 
időszakos legyen. A vízzel közvetlenül érintkező felületeket (pl. fürdőszobákban és zuhanyzókban) vízszigetelő bevonaöal kell ellátni (a 
kerámia burkolat önmagában e követelménynek nem felel meg). A folyamatosén magas páratartalmú terekben (bizonyos ipari üzemek, 
nyitott vízfelületű terek stb.) a gipsz aiapanyagú szerkezetek általában nem alkalmazhatók, kivéve, ha azok alkalmasságáról a Rigips 
kifejezetten nyilatkozik. A Rigips szerkezetek nedves alapszerkezetre sem építhetők. A Glasroc H építőlemezek beépítésére különleges 
szabályok vonatkoznak;
• a Glasroc H Ccean építőlemez tartósan 90% feletti reiatív páratartaimú helyiségekbe is beépíthető,
• károsodás néRül tűri a fagypont alatti hőmérsékletet, nem építhető be azonban tartósan 49 C feietti hőmérsékletű terekbe,
• beépíthető szebályozott párakörnyezetbe, továbbá olyan uszodaterekbe is, ahol gépi szellőztetés van.

y Általános előírások a páraterhelés függvényében

• Vizes helyiségekben a Rigips szerkezeteket impregnált lapokból (RBI, RFI, Habito Hydro, Blue Acoustic 2.0 vagy Glasroc H Óceán) 
kell építen .

• Az installációs falakat 2x2 réteg gipszkarton burkolattal kell készíteni. Avizes helyiség felé eső oldalon legalább a felső 
rétegnek impregnáltnak (RBI, RFI, Habito Hydro, Biue Acoustic 2.0 vagy Glasroc H Óceán) kell lennie.

• Vizes helyiségek Rigips gipszkarton beépítésének feltétele a helyiség megfelelő szellőzése.
• Csempézésre kerülő elötétfalakat és installációs faiakat 2 réteg lappal (amelyből legalább a felső réteg impregná t - RBI, RFI) 

kell burkolni, amennyiben csak egy rétegű a lapburkolat (RBI vagy RFI) akkor a CW-profilok távolságát
60 cm-röl 40 cm-re kell csökkenteni.

• Nem ajánlom a gipszkarton (kizárólag Glasroc H Óceán) beépítése uszoda, nagyüzemi konyha, üzemi mosdók, tartósan meleg 
(+50 “C fele xi) és/vagy tartósan magas páratartalmú (folyamatosan 80% feletti) helyiségekben.

• Lakóépületek fürdőszobájában a gipszkarton lapokat védeni kell a fröccsenő víz (pl. zuhany) valamint a pangó nedvesség ellen. 
Ehhez javasoljuk a kent szigeteléseket, csempézést és a megfelelő festést.

• A csempézésre kerülő gipszkarton felületek hézagolására nincs szükség, a gipszkarton építőlemezek illesztési hézagait a 
csempézés során flexibilis csemperagasztóval kell kitölteni. Természetesen az alsó gipszkarton réteg illesztéseinél a 
hézagkitöltés nem elhagyható. További részetek a 83-85. oldalon.
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