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Finisarea pereţilor

Finisarea pereţilor
Cu panourile RIGIPS pereţii existenţi pot fi finisaţi prin tehnica 

de execuţie uscată. Caracteristicile acestora privind izolarea fonică şi 
termică pot fi îmbunătăţite în combinaţie cu materialele izolatoare 
corespunzătoare.

Se pot distinge următoarele tehnici de lucru:
- Procedeul tencuirii uscate, în care panourile se montează cu 

adezivi pe un suport masiv (caramidă, beton, b.c.a. );
- procedeul montării panourilor pe structuri proprii, de obicei în 

cazul suporturilor lipsite de capacitate portantă.
În primul caz suportul trebuie să fie stabil, plan, protejat de umi-

ditatea produsă prin capilaritate sau de fenomenele meteorologice 

şi să nu fie îngheţat.
Trebuie îndepărtate resturile de mortar sau de beton, ceară şi 

uleiurile folosite la decofrare. Betonul proaspăt, încă umed, trebuie 
lăsat să se usuce.

Suprafeţele netede(betonul) trebuie pre-tratate  cu substanţă 
Ri - Kombikontakt iar suprafeţele puternic absorbante cu Ri - Kom-
bigrund.

În cazul combinării finisajelor uscate cu finisajele ude, se execută 
mai întâi cele ude. În principiu, în cazul finisării pereţilor şi a planşeu-
lui, se finisează mai întâi peretele.

Tencuială uscată lipită
Drept tencuială uscată se folosesc panouri de construcţie RIGIPS 

de înălţimea încăperii şi groase de 12,5 mm. Acestea se prind de pe-
reţi masivi (de zidărie, de beton nefinisat) cu adeziv pe bază de ip-
sos, Rifix. Tencuiala uscată nu se recomandă la acoperirea pereţilor 
umezi. Pentru o etapizare raţională a execuţiei se taie de fiecare dată 
panourile necesare finisării unui perete întreg. Înainte de aplicare, 
instalaţiile care se montează în grosimea finisajului trebuie trans-
latate.

Dozele de distribuţie şi întrerupătoarele trebuie aşezate la circa 
2 cm distanţă faţă de perete. Pe dosul panourilor tăiate (înalţimea 
= “h” încăpere minus 15 mm) se aplică, precum în desen, adezivul 
preparat conform reţetei (tipărită pe sac). În dreptul ferestrelor, la-
voalelor, consolelor, coşurilor etc., panourile trebuie lipite pe întrea-
ga suprafaţă.

Lipirea / Poziţionarea
Panourile prevăzute cu adeziv se ridică la perete şi se bat uşor cu 

ciocanul de cauciuc şi bagheta de poziţionare pentru a le aşează ver-
tical şi în acelaşi plan. La pardoseală trebuie să rămână, graţie unui 
distanţier, un rost de circa 10 mm, iar la planşeu unul de circa 5 mm 
(pentru ventilare în timpul prizei).

Montarea pe ştraifuri de panouri Rigips
Pentru a compensa greşeli mari de planeitate, se lipesc la dis-

tanţe de 60 cm, ştraifuri de panouri RIGIPS care, în cazul unui suport 
incapabil de a purta sarcini, trebuie prinse suplimentar în dibluri dis-
puse la distanţe de 60 cm. Pe aceste ştraifuri, poziţionate vertical şi 
în acelaşi plan, se lipesc panouri RIGIPS (grosime 12,5 mm), cu un 
strat subţire de substanţă pentru umplut rosturi Rifix.
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Coaja de dublare pe aştereală de lemn

Peste tot unde, din cauza unei zidării lipsite de planeitate a 
unei tencuieli defectuoase sau a unui schelet portant din lemn 
executat greşit, nu se pot prinde panourile RIGIPS cu adeziv, aces-
tea (în grosime de 12,5 mm) pot fi prinse pe un raster din şipci de 
lemn, fixat de perete cu dibluri. Mai întâi se fixează, cu dibluri şi 
şuruburi, şipci de 20/30 mm, vertical şi în acelaşi plan. Defectele 
de planeitate se rezolvă prin intermediul unor distanţieri. Dacă 
odată cu finisarea peretelui trebuie îmbunătăţită şi izolaţia foni-
că şi termică, între şipcile aşterelii, de perete, se prinde material 
izolator din fibre minerale. Panourile se prind cu şuruburi rapide 
RIGIPS de 35 mm. În cazul termoizolării pereţilor exteriori, pen-
tru evitarea formării de condens, trebuie încorporată o barieră de 
vapori (vezi “Indicaţii de construcţie: protecţia termică şi umidi-
tatea”; pag. 5)

Coaja de dublare independentă

Coji independente de dublare se realizează acolo unde tre-
buie compensată lipsa de planeitate a zidăriei sau unde trebu-
ie introduse instalaţiile în spaţiul rezultat. Dacă în acelaşi timp 
trebuie îmbunătăţită şi izolarea termică şi fonică, se introduce, 
în golul rezultat, materialul izolator din fibre minerale. Ca struc-
tură de susţinere pot fi folosite profile metalice CW 50 sau 75 sau 
montanţi din lemn 6/6cm. Fixarea structurii de susţinere şi pa-
notarea se execută ca în cazul pereţilor de compartimentare. În 
cazul termoizolării pereţilor exteriori, pentru evitarea formării de 
condens, trebuie încorporată o barieră de vapori (vezi “Indicaţii 
de construcţie: protecţia termică şi umiditatea”; pag. 5)

Coaja de dublare cu bride de ajustare

Această structură se realizează pentru compensarea nepla-
neităţilor şi pentru îmbunătăţirea izolaţiei fonice. Ca structură de 
susţinere pot fi folosite profile metalice UW 50 şi şipci din lemn 
30/50 mm. Interaxul structurii de susţinere măsoară 60 cm. Mai 
întâi se trasează cu firul de plumb traseul bridelor de ajustare apoi 
acestea se fixează cu dibluri. Se înşurubează şina de ghidaj prevă-
zută cu bandă de etanşare pentru racordarea cu peretele, apoi i 
se îndoaie laturile în unghi drept. Izolaţia se presează de perete, 
iar laturile şinei se îndoaie până la capăt. Profilele de perete UW 
sau şipcile de lemn se prind de bride cu şuruburi rapide în poziţie 
plană şi verticală. Şipcile, respectiv profilele introduse în şine, se 
apasă înspre perete şi astfel pot fi ajustate. Pe această structură 
de susţinere, poziţionată plan şi vertical, se înşurubează panouri 
RIGIPS (grosimea 12,5 mm) cu şuruburi rapide Rigips tip autofi-
letant dispuse la distanţe de 25 cm unul de altul. În cazul termo-
izolării pereţilor exteriori, pentru evitarea formării de condens, 
trebuie încorporată o barieră de vapori.

Finisarea pereţilor
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Clemă de fixare 
cu planşeu CD

Bridă de 
ajustare (în 

forma de livrare)

Cu profil de 
perete UW 50

Cu şipci de lemn 
30/50 mm

Racordare la 
perete

Finisarea pereţilor

Îmbunătăţirea izolaţiei 
termice prin panouri compuse 
Rigitherm/ coji de dublare 
Rigips

Grosimea 
stratului 

de izolatie 
(mm)

Rezistenţă ter-
mica valoarea 
Rt (m2 K/W) 

Panouri com-
puse Rigitherm

Coji de 
dublare 

Rigips inde-
pendente

20 0,65 0,56

35 1,10 0,94

40 - 1,07

50 1,54 1,45

60 1,84 1,57

Panourile compuse Rigitherm Ps
Din cauza rezistenţei ridicate la difuzie, 

specifică materialului care este spuma PS, 
bariera de vapori nu este necesară în cazul 
unor pereţi din materiale permeabile la va-
pori. Bariera de vapori este, însă, strict nece-
sară în cazul materialelor de construcţie (ce 
alcătuiesc peretele) impermeabile la vapori 
(de exemplu betonul, clincherul, piatra na-
turală), ca şi în cazul unor straturi exterioare 
impermeabile.

Panourile compuse Rigitherm 
MF şi coji de dublare Rigips.

În cazul dublărilor cu produse Rigips aso-
ciate cu material izolator din fibre minerale , 
pentru evitarea condensului, este necesară o 
barieră de vapori în interiorul peretelui.

Bariera de vapori
Drept barieră de vapori pot fi folosite fo-

lii din aluminiu sau polietilenă aşezate între 
materialul izolator şi panoul Rigips. Tipul şi 
grosimea de folie necesară depind de con-
diţiile constructive şi trebuie calculate de la 
caz la caz. Pot fi comandate panouri Rigips 
caşerate cu folie de aluminiu 30µm sau cu 
folie de polietilenă prinsă de hârtie rezisten-
tă Natron (tehnica de tencuială uscată).

Izolaţia fonică
Îmbunătăţirea izolaţiei fonice printr-o coa-

jă de dublare depinde, în esenţă, de distanţa 
dintre peretele existent căruia i se corectează 
capacitatea de izolare fonică şi panoul Rigips, 
precum şi de masa acestui panou. Doar cu o 
distanţă de 5 cm şi cu un singur panou este 
posibilă o îmbunătăţire cu circa 15 dB., ceea ce 
corespunde unei triplări a capacităţii de izola-
re fonică a unui element constructiv lipsit de 
coajă. Pentru izolarea golului interior trebuie 
folosite numai materiale fonoabsorbante, ca 
de exemplu lâna minerală.

Imbunătăţirea prin coji de 
dublare, respectiv panouri de 
aderenţă Roofing

Această valoare de îmbunătăţire folo-
seşte la caracterizarea calităţii cojii de du-
blare din punct de vedere acustic. Ea indică 
ameliorarea valorii de izolare RW a unui ele-
ment de costrucţie, fără să ia în considerare 
transmiterea în lung a sunetelor. Dar îmbu-
nătăţirea reală între două încăperi - care se 
exprimă prin diferenţa de nivel fonic Dn, T, 
w- depinde totuşi de capacitatea de trans-
mitere în lung a elementelor de construcţie 
adiacente. Influenţarea diferenţei normate 
de  nivel fonic prin coaja de dublare a ele-
mentului despărţitor depinde de măsura în 
care acest element despărţitor intervine în 
izolarea fonică dintre încăperi. Dacă elemen-
tul despărţitor influenţează mult diferenţa 
normală de nivel fonic, adică are o masă re-
dusă, deci o capacitate de masă redusă, este 
posibilă o îmbunătăţire substanţială. Dacă 
influenţa este mică, elementul are o masă 
mare, deci o capacitate de izolare ridicată, 
atunci protecţia fonică depinde mai ales de 
transmiterea laterală (adiacentă) şi nu este 
posibilă decât o corecţie redusă. În acest al 
doilea caz, se recomandă o îmbunătăţire a 
capacităţii de izolare fonică a elementelor 
adiacente prost izolatoare.

Detalii pentru brida de ajustare
Distanţa dintre dibluri este de 150 cm pentru 

profile de perete UW, respectiv de 80 cm pentru 
şipci de lemn. La racordările la perete, partea 
profilelor, respectiv şipcilor ce nu se înşurubează, 
se aplatizează prin intermediul distanţierelor, 
imediat deasupra şinei.

Clema de fixare 32 + 50 mm,  
ca alternativă la brida de ajustare

Indicată pentru îmbunătăţirea izolaţiei 
fonice şi termice a pereţilor plani şi verticali, de 
exemplu a celor din beton prefabricat.

Distanţa în cm

Grosimea Fibrei 
minerale în cm

Valoarea de îmbunătăţire ▲Rw dB

1x12,5 mm Rigips 2x 12,5 mm Rigips Panou Roofing

▲Rw
Gros. totală 

(cm) ▲Rw
Gros. totală 

(cm) ▲Rw
Gros. totală 

(cm)

2 10 3,3 13 4,5 1-2 12,5+20

3 12 4,3 15 5,5 - -

3,5 - - - - 4 12,5+35

4 13 5,3 15 6,5 - -

5 15 6,3 15 7,5 5 12,5+50

6 15 7,3 15 8,5 7 12,5+60

Indicaţii de construcţie
Prin panourile compuse Rigitherm şi cojile de dublare Rigips, în combinaţie cu materia-

lul izolator din fibre minerale, se poate obţine îmbunătăţirea izolaţiei termice (vezi tabelul). 
Pentru a evita formarea condensului, în cazul pereţilor exteriori izolaţi în interior trebuie în-
corporată o barieră de vapori. Necesitatea barierei de vapori depinde de materialele din care 
este realizat peretele exterior şi ea poate fi calculată. Pe pereţii exteriori izolaţi în interior, 
între zidărie şi izolaţia termică, nu au voie să se găsească ţevi de apă.


