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Ugięcie stropu to naturalny proces zachodzący w budynku. 
Należy to uwzględnić projektując i wznosząc budynki – zwłaszcza 
przy ścianach działowych. Wielu wykonawców stosuje 
rozwiązania, które doskonale radzą sobie z tym zjawiskiem, jednak 
są to rozwiązania, które nie zapewniają zachowania właściwej 
izolacyjności akustycznej przegrody. System ścian masywnych 

TMRIGIROC  zapewnia izolacyjność na poziomie takim, jak dla ścian 
z bloczków połączonych ze stropem metodą tradycyjną, czyli 
z użyciem taśmy korkowej oraz masy gipsowej. 

TMRIGIROC  jest jedynym na rynku systemem ścian z bloczków 
gipsowych, który posiada dwa sprawdzone pod względem 

TMakustycznym sposoby połączeń ze stropem. System RIGIROC  
zapewnia właściwe parametry przegrody przy ugięciu stropu 

TMnawet do 20 mm. Wszystko dzięki pianie RIGIROC .

Jakość systemów budowlanych zależy od kilku czynników. 
Najważniejsze z nich to dobór odpowiedniego rozwiązania 
do konkretnej aplikacji, zastosowanie właściwych 
elementów systemu oraz staranne wykonanie prac 
zgodnie z technologią zalecaną przez dostawców 
systemów i praktyką budowlaną. Rigips wspiera 
swoich klientów w każdym wymienionym aspekcie: nasi 
doradcy pomagają w wyborze optymalnych rozwiązań, 
szkoleniowcy aktywnie wspierają wykonawców na 
miejscu budowy, dział marketingu dba o dostępność 
kompletnych systemów i rozwiązań.

TMPiana akustyczna RIGIROC

TMMasywne ściany działowe z bloczków gipsowych RIGIROC  

TMWprowadzając do oferty pianę akustyczną RIGIROC  do wypełniania 
połączeń ściana-strop, zapewniamy klientom sprawdzone 
rozwiązanie. Zostało ono przebadane przez Zakład Akustyki 
Instytutu Techniki Budowlanej. Wyniki badania najczęściej 
stosowanego rozwiązania, czyli ściany pojedynczej 80 mm, pokazują, 

TMże stosując pianę RIGIROC  uzyskuje się taki sam parametr 
izolacyjności akustycznej, jak w przypadku stosowania przekładki 
korkowej – Rw= 39 dB. 

TMSystem RIGIROC  jest jedynym na rynku systemem bloczków 
gipsowych, obejmującym przebadane rozwiązanie ściany, 
w której połączenie ze stropem jest wypełnione pianą akustyczną.

Doskonała izolacyjność
pomieszczeń

szczelina       20 mm

TM2 sposoby na połączenie górne systemu RIGIROC  
ze stropem: 

szczelina       4 mm

R =39 dBW R =39 dBW
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