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TMRigiroc
System ścian masywnych z bloczków gipsowych 
Klasa wytrzymałości 

Najwyższa 
klasa 
wytrzymałości



Od wielu lat Rigips jest znany jako dostawca najwyższej jakości 
systemów do zabudowy komfortowych, przyjaznych 
i bezpiecznych wnętrz. Oferta firmy jest stale rozwijana, pojawiają 
się nowe systemy a istniejące są stale modyfikowane, aby dać 
klientowi jeszcze większą satysfakcję. 

Przykładem tego typu działań było wprowadzenie do oferty firmy 
systemu bloczków gipsowych  do budowy masywnych 
ścian działowych. Ze względu na swoje właściwości, system 
znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie 
mieszkaniowym. Kilka różnych konfiguracji pozwala uzyskać  
parametry wymagane dla różnych aplikacji –  pojedynczych ścian 
wewnątrzlokalowych,  ścian międzylokalowych oraz ścian 
hybrydowych (ściana masywna z okładziną z płyty akustycznej 
Aku-Line) , w których z łatwością można ukryć wszelkiego rodzaju 
instalacje. 

TMRIGIROC

Maksymalna klasa wytrzymałości 
dla bloczków gipsowych

Pomimo, iż bloczki gipsowe stosowane są jako materiał na ściany 
działowe nienośne, a więc nie przenoszące obciążeń, wytrzymałość 
bloczków gipsowych jest jednym z elementów, do których Rigips 
przywiązuje szczególną wagę. Bloczki gipsowe produkowane są 
zgodnie z normą PN-EN 12859. Norma ta w aspekcie 
wytrzymałości określa minimalną wytrzymałość na zginanie oraz 
definiuje dwie klasy tej wytrzymałości: zwykłą - Typ A oraz 
podwyższoną - Typ R. Wymogi odnośnie minimalnej 
wytrzymałości dla poszczególnych klas dla grubości bloczków 
produkowanych przez Rigips zawarte są w poniższej tabeli.

Grubość 
bloczka

Minimalna 
wytrzymałość 

Typ A [kN]

Minimalna 
wytrzymałość 

Typ R [kN]

80 mm

100 mm

2,7

4

3

5

Zmniejszone ryzyko 
występowania pęknięć 
dzięki wyższej wytrzymałości

Wszystkie bloczki  wytwarzane przez Rigips 
znacząco przewyższają minimalne wymagania dla klasy R. 
Dzięki temu materiały te sprawdzają się we wszystkich, 
nawet najbardziej narażonych mechanicznie strefach 
ścian, także w obszarach nadproży. Należy również 
pamiętać o tym, że system , przy zastosowaniu 
standardowo używanych elementów progowych, nie 
wymaga dodatkowych elementów wzmacniających
 – profili nadprożowych dla otworów drzwiowych do 1 m 
szerokości. Rigips jest pierwszym w Polsce producentem 
bloczków gipsowych, deklarującym wytrzymałość 
spełniającą wymogi Typu R. Stanowi to wyraz dbałości

TMRigiroc

TMRigiroc

firmy o szczegóły i chęci zapewnienia 
klientom możliwie najlepszych 
produktów o parametrach znacząco 
przewyższających minimalne 
wymagania obowiązujących 
przepisów. 
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