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Figyelmeztetés:
Az általános célra gyártott (normál) gipszkartonok nem alkalmasak hűtő-fűtő felületek 
burkolásáral

A Rigips nem forgalmaz hűtő-fütö rendszereket, azonban választékunkban több olyan 
különleges építőlemez található, amelyek fokozzák, illetve egyenletessé teszik a hűtő
fűtő rendszerek teljesitményleadó képességét. Ezeknek a megoldásoknak a legfonto
sabb alapkövetelménye, hogy a legjobb hőátadás érdekében a csővezetéknek teljes 
hosszában érintkeznie kell a hőleadó felülettel. A Rigips két olyan építőlemez 
típust forgalmaz, amely kiválóan alkalmas hütö-fűtö felületek borítására, ezek a 
Clirrafit és a Clima Top. Léteznek vakolható hűtő-fütö felületek is, amelyekhez a kiváló 
hővezetés! és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező Rigips Rimát 150G gipsz 
bázisú gépi vakolatunkat ajánljuk.
Errö: bővebb információt a 10. fejezet 290-291. oldalán talál.
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1. A csővezetéket Rigidur gipszrost lapba vagy gipszkarton lapba helyezik el. 
A minimum 15 mm vastag gipszrost vagy gipszkarton elemekbe előzetesen be 
kell marni a csővezeték helyét, majd a többrétegű műanyag csővezetéket bele kell 
hajtogatni a kialakult csatornákba. Az álmennyezet szerelése hagyományos módon, 
CD-profilvázra készül ügyelve, hogy a panelek felcsavarozásakor a műanyag csöveket 
ne lyukasszuk át. Ehhez ajánlott a panelek alsó oldalán bejelölni a csővezetékek he
lyét. Az adott helyiségbe szükséges ún. „aktiv” panelek mennyiségét mindig gépészeti 
kalku áciC' határozza meg. Amennyiben egy helyiségben nem szükséges a teljes felü
letre aktiv paneleket helyezni, úgy a fennmaradó területeket Rigidur gipszrost lapokkal 
kell lefedni (inaktív panelek). Az aktiv panelek közvetlenül egymás mellé sorolhatók, 
rövidsbb élüknél azonban mintegy 20 cm széles szerelösávot kell hagyni, ahol az 
egyes panelekben elhelyezett csövek a fővezetékre csatlakoztathatók. A szerelösávot 
a hűtc-fűtö rendszer nyomáspróbája után szintén Rigidur lapokkal kell lefedni. 
A szerkezet hézagolása a Rigidur szerkezetekre érvényes módon történik.
A csővezetékekben 14°C és 45°C közötti hőmérsékletű viz keringethető. 
Így a szerkezet repedésmentessége biztosított.
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