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11.2.4 LAPOK RÖGZÍTÉSE

a) Rigips gipszkarton lapok rögzítése
A Rigips gipszkarton apókat mindig a vázszerkezet profiljához 
kell rögzíteni.
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A vázszerkezethez történő rögzítésnél a csavarok 
hosszára az alábbi követelmények vonatkoznak:

VFa vázszerkezetre történő rögzítésnél a csavaroknak 
legalább a lap vastagságával megegyező mélységben kell 
a fába behatolniuk, de a minimális csavarozási mélység 
20 mm.
Fém vázszerkezetre lörtérő rögzítésnél a csavaroknak 
minimum 10 mm mélyre kell a fémbe behatolniuk.

A nem megfelelően besüllyesztett csavarokat újakkal kell pótolni, legiéább 
30-40 mm-re az eredeti, rosszul behajtott csavarokzól.
A duplán vagy három rétegben felhelyezett lapok esetén az alsó laprétegeten a csavarok 
egymástól való távolsága megnövelhető, kétrétegű bontás esetén kétszeresére, 
háromrétegű borítás esetén legfeljebb a háromszorosára, de csak aoban ac esetben, ha 
a következő réteg gipszkarton 24 órán belül felhelyezésre kerül.
A felső lap rögzítésénél be kell tartani az előirt maximáis csavartávolságotat. A vízszintes 
és ferde szerkezeteknél (pl. álmennyezetek) az utolsó léteget léc később rrasnap el kell 
helyezni.

A csavarfejet a lap felszínének síkja alá kell 
besüllyeszteni, megkönnyítve a későbbi glettelési 
munkálatokat. Ügyelni <ell azonban arra, hogy a 
csavar fejével ne tépjük fel a felszínt borító kartont. 
A csavarozáshoz állítható fúrásmélységű, speciális 
csavarbehajtó gépet javaslunk használni (vagy fúrógéphez 
csatlakoztatható fej használatát).
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A csavar távolsága a lap széleitől a következő: 
y/' a kartonnal bcrított éleknél min. 10 mm. 

vágott éleknél min. 15 mm.

A rögzítő csavarok egymástól való maximális távolsága a profilon vagy léo=n:

válaszfalaknál és elötétfalaknál 250 mm.
álmennyezeteknél és ferde felületeknél 170 mm.

A csavarozást úgy kell elvégezni, hogy a gipszkarton lapok mindenütt tökefetesen 
felfeküdjenek a vázszerkezetre, és a csavarok megfelelő rrélységben legyenek behajtva. 
A csavaroknak nem szabad feszültséget okozniuk a gi nszkarton lapokban, mert az később 
repedések kialakulásához vezethet.
Ezért a gipszkarton lapok csavarozását a lapok középétől a szélek felé vagy a lap 
egyik szélétől a másik széle felé haladva kell elvégező . A csavarokat az építőlemezek 
felszínére merőlegesen kell behajtani. Ehhez állítható mélységű csavarbe-ejtó gép 
használatát javasoljuk. A csavart olyan mélyen keli behajtani, hogy a csavarfej síkja 
a gipszkarton felületének síkja alá kerüljön, így a későbbi g ettelést ne akacályozza. 
Ugyanakkor fontos, hogy a csavarfej a papírréteget ne szakítsa át. f/inden egyes 
gipszkarton réteget a vázszerkezethez kell csavarozni, gipszkarton építőlemezt pusztán 
másik építőlemezhez csavarozni tilos, kivéve, ha ez: a szerelési technológ a kifejezetten 
megengedi.
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