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rA Figyelem!
A rögzítés nem része a Rigips szállítási programnak, az alkalmazott rögzítő eszköz gyártójának, a technológiai előírásokban meghatározott 
rendelkezéseit minden esetben be kell tartani.

Középnehéz konzolterhek
Hosszanti konzolterhek 0,4 kN/m és 0,7 kN/m között átadhatók
az szimpla profiivázas falakra a fal bármely tetszőleges helyén akkor, ha a gipszkarton lap(ok) legalább 18 mm vastag(ok).
Ez érvényes a dupla profilvázas falakra is, amennyiben a két profilváz húzásálló módon - pl. hevederekkel - össze vannak kötve.
A1. ábrától eltérően változtatható az „F” teher vagy az „e” külpontosság, amennyiben a 2. ábrán ábrázolt feltételeket betartjuk.

Könnyű konzolterhek
Hosszanti konzolterhek, melyek nem haladják meg a 0,4 kN/m mértéket (pl. könnyű könyvespolcok és faliszekrények), rögzíthetők a fal vagy az 
elötéthéj bármely tetszőleges helyére. A1. ábrától eltérően változtatható az „F" teher vagy az „e” külpontosság, amennyiben a 2. ábrán ábrázolt 
feltételeket betartjuk.

Általános tudnivalók
A falakat és az elötéthéjakat csak konzolterhekkel (nyugvó terhekkel) szabad terhelni. „F” támadó teher „e” külpontossága és a keletkező 
vízszintes erők „a” karja belül kell maradjanak a 1. ábrán megállapított határértékeken. Az „F” teher az összes függőleges teher eredője, és csak a 
fal mindenkori teherviselő környezetére vonatkozik.
A terhek helyi átadására a gipszkarton lap, a váz, vagy alkalmas segédszerkezetek szolgálhatnak. A terhek átadására a mindenkor 
alkalmas rögzítőelemeket kell használni.
Amennyiben az eröátadás a gipszkarton lapra történik, a rögzítőelemek egymástól mért távolsága legalább 75 mm kell legyen.
Szárazvakolat esetében a terhet közvetlenül a tartó épületszerkezetre adjuk át.

11.2.13 TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A RIGIPS SZERKEZETEKRE

11.2.13.1 Válaszfalak terhelése
A falburkolat a későbbiekben bárhol megterhelhető, de csakis a megfelelő rögzítő elemek segítségével! A megfelelő rögzítő elem alkalmazása 
függ a terhelés tömegétől és külpontosságától, valamint a falburkolásnál használt Rigips lapok vastagságától és fajtájától.
A rögzítési pont (dübel) megengedett terhelésétől függetlenül, tekintetbe kell venni a fal megengedett terhelhetőségét (egy méter hosszra 
vetítve).

111 > Z 'LU
_l LU
lU

10 'LU
LU 
LU 

'LU
LU U- 
ü5 'LU _l LU a LU N (O 
LO o z '< _l

'<

mailto:rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

