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KIVONAT AZ ÖNORM B 3415-BÖL
" 5.4. MENNYEZETBURKOLATOK ÉS FÜGGESZTETT MENNYEZETEK

5.4.1. Általános tudnivalók
A kivitelezőnek ellenőriznie kell a nyers födémet a tartószerkezet rögzítése előtt, nincsenek-e látható hiányosságok. A mennyezeti szer
kezetek rögzítöel3TBeit - dübeleket, csapszegeket stb. - a nyers födémnek megfelelően kell kiválasztani. Műanyag dübetek aik^rrazá- 
sa tiios. Mennyezetourkoiatok és függesztett mennyezetek rögzítése bebetonozott faiécekhez nem megengedett. Gipszkarton lapokat a 
mennyezetre ragasztással rögzíteni tilos.
A tartószerkezet legyen kellően merev és csavarodásmentes. A tartószerkezet elemeit eltolással kell toldani.
A gipszkarton épitaemezeket a tartószerkezethez csavarozással kell rögzíteni, a gipszkarton lapok hossziránya lehetőleg legyen 
merőleges a szereliorofilok'a. Tűzvédelmi követelmény esetén kizárólag ilyen irányú rögzítés fogadható el.
Amennyiben válaszfalakat rögzítünk a mennyezetburkolathoz vagy a függesztett mennyezethez, a válaszfalakról átadódó erőket megfele
lő szerkezetekkel kel felvenni, pl. közvetlenül a mennyezetburkolaton vagy a függesztett mennyezeten keresztül szilárd pontokra átvirni. 
Mennyezetburkolatof at vagy függesztett mennyezeteket áthelyezhető válaszfalra fektetni nem szabad.

5.4.2. Rögzítés a nyers födémhez
A rögzítőelemekre a következő érvényes;
- dübeleknél és csararoknái megadott terhelhetőségi érték legalább 3-as biztonsági tényezővel vehető figyelembe, és legalább
1,5m<enként be kel ktatni egy rögzítési pontot. A rögzítöelemek (dübelek stb.) teherbírását a teherhordó szerkezeteken (nyers fedem) 
legalább minden rögzítési pont 5%-ánál ellenőrizni kell. Eközben nem léphet fel észlelhető megcsúszás. Amennyiben ez a feltétel vala
mely vizsgált rögzTcEÍemnél nem teljesül, a rögzítési pontok további 20%-át is ellenőrizni kell. Amennyiben egy további rögzitöelari 
megcsúszik, minden rögzítési pontot szükséges ellenőrizni.

5.4.2.I. Mennyezeti terhek
Amennyiben a merryezetburkolatokra és a függesztett mennyezetekre pótíólagos terhet (be- és ráépített szerkezetek) rögzítünk, a követ
kezőkre kell ügyein:
A 3 kg-nál kisebb (egyes teher) pótlólagos terhek közvetlenül a giszpkartonlapra (kivéve a perforált és a slicceit lapot) rögzíthetők, 
amennyiben a lapvascagság legalább 12,5 mm és a terhelési pontok távolsága legalább 50 cm. Felületi pótlólagos terhek 
3 kg/m^ és 20 kg/m^ tözött közvetlenül rögzítendők a tartószerkezetre, miközben az egyes rögzítési pontokat maximum 
10 kg-mal lehet terhekii. Felületi pótlólagos terhek 20 kg/m^ felett közvetlenül a szilárd födémhez rögzítendők.
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