
Zasady montażu systemów RIGIPS HABITOTM

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych wykonanych w technologii suchej zabudowy, 
uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określeniem wymaganych w konkretnym przypadku podstawowych 
parametrów takich jak: sztywność, wytrzymałość, nośność, izolacyjność akustyczna, odporność ogniowa.

 Po zwymiarowaniu ścian przytnij profile pio-
nowe ULTRASTIL® CW i profile poziome ULTRA-
STIL® UW na wymaganą długość.

 Do wszystkich profili obwodowych ULTRA-
STIL® CW i ULTRASTIL® UW przyklej na spodniej 
stronie taśmę izolacji akustycznej RIGIPS.

 W pierwszej kolejności wytrasuj położenie 
ścianki działowej za pomocą poziomnicy i miary.



 Za pomocą dybli szybkiego montażu zamo-
cuj profile CW.

 Profile pionowe ULTRASTIL® CW wsuń 
w profile poziome ULTRASTIL® UW. Pamiętaj, 
że długość profili ULTRASTIL® CW jest o 10 mm 
krótsza niż wysokość sciany.

 Zamocuj profile UW do posadzki.

Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW
PAMIĘTAJ!



 Płyty przykręć za pomocą wkrętów 
HardFix tylko do profili pionowych CW. 
Pamiętaj o przesunięciu połączeń pozio-
mych płyt w sąsiednich rzędach o min. 
300 mm.

 W celu zwiększenia izolacyj-
ności akustycznej przestrzeń 
w ściance wypełnij materiałem 
izolacyjnym (wełna szklana lub 
skalna).

 Płyty zamocuj w taki sposób, aby połą-
czenia pionowe płyt z jednej i z drugiej strony 
ścianki były przesunięte względem siebie 
o 600 mm.
Następnie spoinuj wszystkie połączenia 
między płytami. Tak wykonana ściana działo-
wa jest przygotowana do prac wykończenio-
wych takich jak wieszanie szafek, telewizora.

 Przygotowaną płytę przyłóż 
do rusztu ściany działowej. Pamiętaj 
o podłożeniu na dole kawałków 
płyty w celu zachowania dylatacji. 
U góry pozostaw szczelinę podobnej 
wysokości.



Obróbka płyty RIGIPS HABITO
W celu zapewnienia odpowiedniego nacisku na płytę, nacinanie i łamanie płyt powinno odbywać się na palecie. 

TM

 Ustaw płytę w taki sposób aby część do usu-
nięcia wystawała z palety.

  Wycinanie nietypowych kształtów
Nietypowe kształty wytnij za pomocą płatnicy lub 
ręcznej piły tarczowej. Otwory instalacyjne wykonaj 
wycinarką.

 W przypadku cięcia o szerokości 150mm 
i 600mm zmierz odcinek i zakreśl go do wycięcia.
Płytę RIGIPS HabitoTM nacina się jak inne płyty 
gipsowo-kartonowe. 
Za pomocą noża zarysuj licową stronę płyty, tak 
by karton był przecięty. Po złamaniu płyty przetnij 
ją od spodu.



Zapewnienie idealnego mocowania

Nieprawidłowe przejście wkrętu przez płytę Prawidłowe przejście wkrętu przez płytę


