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rÁ Figyelmeztetés:
A lapokat kizárólag a függőleges CW-profilokhoz rögzítjük, és nem a vízszintes UW-profilokhoz!

III.4.2.2 Rigidur gipszrost lapok szerelése
A táblák a válaszfalon általában függőleges helyzetben helyezkednek el (a lapok hossza párhuzamos a függőleges profilokká}. Falbor fáshoz, 
amennyire lehetséges, teljes méretű Rigidur lapokat használjunk. A lapmaradékok hasznosítása falboritás céljából abban az esatben 
lehetséges, ha magasságuk eléri a 400 mm-t, és nem kerül beépítésre közvetlenül egymás fölött két vagy több ilyen maradék. Ragasztásos 
technológia alkalmazásánál a kereszthézagok megengedettek. Hasonlóképpen megengedett, hogy a hézag a tok sarkából nduljon.
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A válaszfal egyik oldalának a borítása a csatlakozó szerkezettől indul, egész lappal. A gipszkarton váiaszfalakkai elientetben, tt 
az illesztések a válaszfal ellentétes oldalain ugyanazon a CW-profilon egymással szemben is helyezkednek el. ACVti-profl a szabad 
száraivá az első iap felé néz. A következő lapot a CW-profil gerinclemezéhez közelebb szereljük fel. A lapokat a fügcöJeges profilokra 
Rigidur H csavarokkal rögzítjük - lásd. 64. oldal, II.2.4b fejezet.

h válaszfal másik oldalának a borítása teljes szélességű lappal kezdődik - a hézagok egymással szemben helyezkec Tek el a közös 
CW-proS on. Az egy- és kétrétegű falborítás egyéb szabályait iásd a válaszfal egyik oldalának borítása című részben Hézagolási 
lehetőségek, lásd Rigidur válaszfai egyik oidaiának a borítása. A csavarfejek és szerelökapcsok heiyét csak a legfelső lapon sziS<séges 
gletteini. A legfelső réteg hézagait vagy ragasztjuk, vagy gletteljük. A glettelés, illetve a ragasztás módját önálló fejezet részletez, 
73. oldal 11.2.5.2.

Dupla ré:egű falborításnál az első réteg mindig Rigidur 12,5 mm lapokból készül, a második (legfelső) készülhet 12,5 vagy '0 mm vas:ag 
lapból. Az alsó réteg hézagai gletteihetők, ragaszthatok vagy (indokolt esetekben) szárazon ütközésig szerelhetők. A követező réteg 
készülhet a hézagok CW-profilokon történő váltogatásával (hasonlóképpen a Rigips gipszkarton válaszfalhoz - mindkét réteg rögzítése a 
CW-proflba), vagy előnyösebb módszerrel - a második rétegnek az eisöhöz történő rögzítésével. A megfelelő merevség efetése érdekében 
az alsó és a legfelső falboritás függöieges (esetieg vízszintes) irányú hézagait legaiább 200 mm-rel el kell egymástól csúsztetii.
A legfelső réteg hézagait vagy gletteljük, vagy ragasztjuk. A glettelést a válaszfal teljes falbontásán, mindkét oldalon el kell végezni.
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