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11.2.8 TŰZCÁTLÓ SZERKEZETEK SZERELÉSI 
KÖVETELMÉNYEI

A dilatációs hézagok kialakítása a többletfeszültségek leépítése érde
kében szükséges. Egy épületben a többletfeszültségek kialakulásához 
átalában az épületmozgás és a hömérsékletváltozások járulnak hozzá. 
Tóbbletfeszültség kialakulására adhat okot az épület utólagos felfűtése 
is. mivel jelentős hömérsékletkülönbség adódhat az építkezés folyamán 
rr.eglévö hőmérséklet és a felfűtött helyiség hőmérséklete között.

A Rigips szárazépítő szerkezetek dilatálása az alábbi esetekben 
szükséges:
a) az épület teherhordó szerkezetében lévő dilatációs hézagoknál
Ebben az esetben a Rigips szerkezetben ugyanolyan dilatációt kell 
biztcsitani, amilyet az épület teherhordó szerkezetében lévő dilatáció 
gényel.
o) a Rigips szerkezetek felületi, esetleg hosszanti 
határértékeinek túllépésénél

• egyenes szerkezet dilatációs szakaszának maximális hossza 15 m (hűtő
fűtő szerkezet esetén max. 7,5 m);

• a szerkezet dilatációs mezőjének maximális területe 100 m’ (hűtő-fűtő 
szerkezet esetén max. 50 m’).

Ezekben az esetekben nem várhatók a dilatációs szakaszok jelentős 
eltciódásai. Dilatációs hézag kialakításakor mind a vázszerkezet, 
mind a lapboritás megszakítása szükséges.
Továbbá dilatációt kell kialakítani az olyan helyeken, ahol a szerkezet 
geometriája jelentősen megváltozik (pl.: falmagasság, álmennyezet mérete, 
magassága).
A dilatáció kialakításánál figyelembe kell venni azt a követelményt, hogy 
a dilatáció a szerkezettel szemben támasztott higiéniai, tűzvédelmi vagy 
akusztikai elvárások egészére nézve nem gyengítheti le a szerkezetet. 
A dilatáció kérdéseinek megoldásához a 3. és 4. fejezet nyújt részletes 
segítséget.
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•LU z a) Habosított anyagú csatlakozó szi^ acscs k (C izvédelmí osztály, hab, filc) 
csak abban az esetben alkalmazt.ató, la azt a borítás teljes vastagságában 
gletteléssel elfedjük. Közvetlen tüzterhatéf eseten (pl. a válaszfal csúszó
csatlakozása a mennyezethez) A eseleg B tj’»édelmi osztályba tartozó 
anyagból készült szigetelő csíkot kell rltamezn.

b) A kapcsolódó szerkezetekhez történő csatlaozás egyes részleteit a Rigips 
irányelvek szerint szükséges megtervezr i.

c) Többrétegű szerkezetnél minden réti cet h&agolni kell (hézagerösitö szalag 
csak a legfelső rétegbe szükséges).

d) A dilatációs hézagok szélessége nem nale dha ja meg a 20 mm-t.
e) 10 mm-nél nagyobb várható lehajlás esetne a mennyezetre történő csatlakoztatásnál 

csúszó kapcsolatot kell kialakítani, az LPVprofil ala gipszkarton csikókat szükséges 
elhelyezni.

f) Atűzgátló szerkezetnek egységesnek kall emie, áttörések és egyéb 
gyengítő megoldások nélkül. Abeéptet lámpatesteknek, nyiláskitöltéseknek 
és egyéb felhasznált anyagoknak raidelkezTvük kell a tűzgátló 
szerkezetekben történő használatukat fehetSvé tevő bizonylattal, vagy 
megfelelő módon el kell őket tókarn .

g) Onoltó anyagból készült elektromos dcoozok akkor használhatók, ha azok a 
fal két oldalán nem egymással szemben
helyezkednek el.

h) A gipszkarton álmennyezetnél ügyelni <el a megfelelő függesztök és 
keresztrögzítők használatára.

i) Be kell tartani az ásványgyapet sziedte-és vestagságára, sűrűségére és 
típusára vonatkozó elöírásoka, úgy, fogy ezek
a paraméterek a Rigips jóváhegyot* »il szaki dokumentációjával összhangban 
legyenek.

Az egyes részletek megoldásához útruBtás található a 144-155.
és a 184-188. oldalakon.
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