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Pereţi de compartimentare

Pereţi de compartimentare

Prin folosirea pereţilor de montaj 
Rigips pot fi obţinute - în comparaţie cu 
sistemele convenţionale de realizare a 
pereţilor de compartimentare - avantaje 
relevante din punctul de vedere al 
costurilor. Spaţiul liber din interiorul 
pereţilor este ideal pentru amplasarea 
raţională a diferitelor tipuri de instalaţii, 
iar suprafaţa instantaneu uscată a 
peretelui poate fi vopsită, tapetată sau 

lambrisată fără întârziere. Sistemele 
Rigips suportă orice comparaţii şi din 
punct de vedere al izolaţiei fonice şi al 
rezistenţei la foc, iar greutatea peretelui 
este de numai 25-50 kg-m2 . Sistemul 
cel mai folosit este cel cu montanţi şi 
structuri de susţinere de metal. Se pot 
însă folosi şi structuri de susţinere din 
lemn, de exemplu montanţi de 6x6 cm. În 
funcţie de cerinţele fizice şi costructive ale 

construcţiei, se pot realiza pereţi simplu, 
dublu sau triplu placaţi. Calităţile fizice şi 
statice ale pereţilor rezultă din conlucrarea 
structurii de susţinere cu panourile Rigips 
şi cu straturile izolante din interiorul 
peretelui. În acest fel rezultă elemente de 
construcţie adaptate la diferite condiţii 
constructive. În cazul unei modificări a 
funcţiunii clădirii, pereţii de montaj Rigips 
se pot demonta fără mari eforturi.
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Pereţi de montaj Rigips cu structură  
de susţinere din metal
Panotarea

Panouri de construcţie Rigips de format 
mare, grosime 12,5 mm, respectiv 15 mm. 
Forma muchiei PRO.

Fixarea panourilor
Şuruburi rapide Rigips 25 mm

Prelucrarea rosturilor
Rosturile dintre panouri, precum şi 

elementele de fixare, trebuie prelucrate cu 
şpaclul în mai multe rânduri. Pentru rosturi 
vezi pag. 32.

Structura de susţinere
Profilele de racordare la pardoseală, 

tavan sau la alţi pereţi de tip Rigips - UW, 
respectiv CW, care se fixează cu dibluri cu 
ştift rotativ Rigips, respectiv dibluri metalice 
Rigips.

Profile montanţi Rigips CW.

Banda de etanşare pentru racorduri 
Rigips.

Izolarea spaţiului gol din 
interiorul peretelui

Vată din fibre minerale sub formă de 
saltele sau plăci. În cazul cerinţei de protecţie 
împotriva incendiului.

Panotarea: panouri de protecţie 
împotriva incendiului) ”vezi prezentare” 
pag. 11.

Trasarea
Mai întâi se desenează traseul peretelui 

pe pardoseală cu sfoara sau dreptarul. 
Atenţie la eventualele goluri de uşi. Apoi se 
trasează urma peretelui pe pereţii adiacenţi 
şi pe planşeu, cu nivela şi dreptarul.

Profilele de racordare
Profilele de racordare UW se prevăd pe 

o singură faţă cu benzi de etanşare pentru 
racorduri Rigips şi se fixează cu elemente 
de prindere universale, la distanţe de 80 
cm unele faţă de altele. Pe pereţii adiacenţi 
se realizează racordul prin profile CW. 
Din motive de izolare fonică, profilele de 
racordare trebuie presate cât mai strâns de 
elementele de construcţie respective.

Profilele montanţi
Profilele montanţi CW trebuie introduse 

cel puţin 2 cm în profilele de racordare cu 
planşeul. Profilul montant se introduce mai 
întâi in profilul de racordare de jos, iar apoi in 
cel de sus. Apoi profilele montanţi se dispun 
la un interax de 60 cm. Ele trebuie sa fie 
orientate cu latura deschisă înspre direcţia 
de montaj, în aşa fel încât fixarea panourilor 
sa înceapă de la muchia stabilă.

Panotarea primei feţe a 
peretelui

Panotarea primei feţe a peretelui începe 
cu o lăţime întreagă de panou (120 cm). În 
acest scop, panourile Rigips se fixează de 
profilele montanţi cu o şurubelniţă electrică, 
folosind şuruburi rapide la distanţe de 25 cm. 
În cazul unei panotări duble, distanţa dintre 
şuruburile primului rând de panotaj este de 
75 cm. Din cauza necesităţii de alternare 
a rosturilor, al doilea rând se montează 
începând cu o jumătate de lăţime de panou 
(60 cm).

Izolarea spaţiului liber
După panotarea primei feţe a peretelui 

şi montarea instalaţiilor sanitare şi electrice 
necesare în spaţiul liber din interiorul 
viitorului perete se fixează izolaţia din fibre 
minerale. Spaţiul liber din interior trebuie 
izolat în totalitate, iar materialul izolant 
trebuie împiedicat să alunece.

Panotarea celei de-a doua 
feţe a peretelui

Prin panotarea celei de-a doua feţe, 
peretele de montaj Rigips capătă stabilitatea 
sa finală. Se incepe cu o jumătate de lăţime 
de panou (60 cm), în aşa fel încât rosturile 
celor două feţe ale peretelui să fie decalate cu 
lăţimea unui câmp dintre montanţi. Peretele 
de montaj Rigips este acum pregătit pentru 
tratarea rosturilor, racordărilor şi a capetelor 
de şuruburi.
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Realizarea tocurilor de uşi
Tocurile de uşi pot fi introduse fără probleme în 

pereţii de gips - carton. În alegerea tehnicii de fixare, 
esenţială este sarcina produsă de greutatea uşii. 
Trebuie luaţi în considerare următorii factori:

1. Înălţimea maximă a peretelui: 280 cm
2. Deschiderea uşii: <90 cm
3. Greutatea maximă a foii de uşă: 25 kg.
Dacă toate aceste date corespund, se poate 

realiza tocul uşii din profile de perete UW/CW 
(grosimea tablei: 0,6 mm, structura: tip cutie)

Aceste profile pentru montanţii uşii se fixează de profilele 
de ghidaj cu pardoseală prin nituri cu cap ascuns. Profilele de racordare 
cu pardoseala trebuie prinse de pardoseală, în stânga şi în dreapta 
tocului uşii, cu câte două dibluri. Drept buiandrug al uşii, se montează 
în partea superioară a golului un profil UW. Alăturarea panourilor din 
care se realizează peretele trebuie să se producă întotdeauna deasupra 
buiandrugului, şi în nici un caz în dreptul profilelor verticale ale tocului. 
În acest scop, în profilul buiandrug se aşează două profile montanţi, 
care rezolvă problema rosturilor  decalate ale celor 2 feţe de perete. 
Montarea unor tocuri prefabricate din mai multe piese de oţel  se face 
conform desenului alăturat. În cazul unor înălţimi de perete mai mari 
de 280 cm, a unor lăţimi de uşi mai mari de 90 cm sau a unei greutăţi 
a foii de uşă mai mare de 25 de kg, trebuie folosite - la montarea unor 
tocuri de oţel din una sau mai multe piese profile de rigidizare UA, care 
vor înlocui profilele de perete normale UW/ CW (fig. 1)

Toc de oţel cu profile de rigidizare UA

Asemenea profile care au grosime de tablă de 2 mm şi care pot fi 
fixate la roşu de planşeul inferior şi de cel superior prin dibluri speciale 
amplasate în zone speciale de colţ - se fabrică pentru diferite grosimi 
ale peretelui. Pentru realizarea unei legături puternice cu pardoseala, 
în zona golului de uşă, profilele UW se decupează. Profilele de rigidizare 
UA sunt prevăzute cu unu sau două rânduri de goluri alungite. 
Acestea, împreună cu golurile prevăzute în colţarele de racordare, 
permit compensarea unor mici diferenţe ale înălţimii încăperii sau 
provenite din încovoierea (limitată) a planşeului superior. Fixarea 
panourilor de profilele UA se face cu şuruburi rapide Rigips tip 221. 
Acolo unde acest lucru nu este posibil din cauza lăţimii golului de uşă, 
se montează lângă profilul UA un profil CW suplimentar, de care apoi 
se înşurubează - pe toată înălţimea - panourile.

Toc de lemn

Pentru montarea unor tocuri de lemn sunt valabile toate condiţiile 
prevăzute pentru profilele de perete CW. Se recomandă însă ca 
profilele-montanţi CW pentru uşi să fie montate cu partea deschisă 
spre toc şi să fie prevăzute cu un montant de lemn. În acest fel, tocul 
poate fi montat în modul obişnuit în care se face această operaţie.
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Instalaţii / Racorduri
Pentru a  putea demonstra cel mai bine caracteristicile fizice ale 

pereţilor din gips – carton Rigips va trebui să ţinem seama de unele 
amănunte , cum ar fi următoarele : 

Cerinţele fonice
Cei care se află în încăpere fac diferite zgomote în mişcare, 

vorbire. Zgomotul paşilor sau al vorbirii se propagă şi dincolo, prin 

pereţii despărţitori, şi, acţionează asupra celor aflaţi în alte încăperi. 
Dat fiind faptul că cele mai multe zgomote care sunt deranjante, 
sunt cele cauzate de paşi, aceste zgomote trebuie împiedicate să 
se propage. Prin asamblarea unor elemente solide aceste zgomote 
se propagă mai bine. Deci vom avea nevoie de includerea unor 
elemente de izolaţie mai moi, elastice.

Racordul cu planşeul
Racordul cu un planşeu la 

roşu, ce urmează a fi tencuit , 
se face fără fâşie de protecţie. 
De aceea, panourile trebuie 
acoperite cu un ştraif autocolant 
de vopsitorie. Partea vizibilă a 
acestui ştraif va fi înlăturată 
după tencuire. Se poate opta 
pentru un nut. Suplimentar 
poate fi prevăzut un rost chituit 
cu chit permanent elastic şi 
posibil de a fi vopsit.

Trecerea instalaţiilor 
Instalaţiile se montează în 

golul pereţilor de gips – carton 
Rigips, după ce s-a executat 
panotarea unei feţe a structurii 
de susţinere. În inima profilelor – 
montanţi CW sunt ştanţate zone 
de formă H, care pot fi rupte în 
vederea trecerii instalaţiilor. Cu 
cleştele pot fi realizate goluri 
rotunde suplimentare, care 
pot fi prevăzute cu garnituri de 
material plastic pentru protejarea 
instalaţiilor electrice.

Dozele
Dozele montate în golul 

interior al pereţilor capătă 
stabilitate prin conlucrarea 
marginii dozei cu aripile 
metalice aplatizate din interior. 
Se montează întâi doza în 
peretele de montaj Rigips, apoi 
întrerupătorul sau priza.

Racordul cu pardoseala
Contactul şapei cu peretele 

de gips – carton şi cu planşeul 
de rezistenţă se va face prin 
materiale elastice

Racordul cu pardoseala
În cazul unei şape flotante 

continue de ciment şi al cerinţei 
unor Dn, T, w≥35dB, trebuie 
prevăzut un rost în zona legăturii 
şapei cu peretele. Pentru ca 
profilul de racordare să poată 
fi poziţionat în axul peretelui, 
acest rost trebuie realizat în 
afara acestui ax. Rostul trebuie 
protejat de praf şi resturi de 
materiale de construcţii pentru a 
rămâne liber.

Racordul cu planşeul
În cazul  unui finisaj ud 

continuu sau al unui planşeu 
de beton aparent, banda de 
armare se prelucrează cu şpa-
clul spre interior. În acest fel se 
realizează o separare rectilinie 
între diferitele materiale. Dacă 
din motive optice – de exemplu 
un finisaj de vopsitorie – 
această separare nu trebuie să 
se vadă, trebuie prevăzut un 
rost chituit cu chit permanent 
elastic şi posibil de vopsit. 
Racordul cu pereţii adiacenţi 
urmează aceeaşi procedură.

1 2

4

65

3
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Transmiteri laterale (elemente 
de construcţie adiacente)

Capacitatea de izolare fonică a unui ele-
ment de construcţie depinde şi de influenţele 
pe care elementele alăturate le exercită asu-
pra lui – peretele coridorului, faţada, par-
doseala, planşeul. Aceştia sunt factori care, 
independent de peretele de montaj Rigips, 
pot acţiona pozitiv sau negativ. În detaliile 
de racordări care urmează, aceşti factori 
sunt luaţi în considerare în mare măsură. 
Pentru execuţii speciale, serviciul tehnic de 

consultanţă al RIGIPS vă stă la dispoziţie
(adresele se află pe spatele coperţii).

Racorduri 
Pentru protecţia fonică sunt necesare 

racorduri etanşe. Este deci strict necesară 
prevederea unor benzi de etanşare pentru 
racorduri Rigips, ca şi umplerea rosturilor de 
la racorduri cu substanţa specială Rigips, res-
pectiv cu chit permanent  elastic. Dacă tre-
buie îndeplinite condiţii privind protecţia îm-
potriva incendiului, trebuie folosite benzi de 

etanşare pentru racorduri din clasa de mate-
riale A (fibre minerale din fibră de piatră sau 
de zgură). Benzile de etanşare pentru racor-
duri Rigips pot fi folosite dacă sunt realizate  
în grosimea panourilor, deci dacă sunt com-
plet acoperite de acestea. Dacă din calcul 
reiese o încovoiere a planşeului superior mai 
mare de 10 mm, în zona racordului perete – 
planşeu, între panotajul din gips – carton şi 
planşeu trebuie prevăzut un rost de tasare 
(racord glisant la planşeu). Muchiile libere 
ale panourilor  trebuie protejate cu un profil 
de protecţie din aluminiu, chituit.

Colţul
În cazul pereţilor cu două 

rânduri de montanţi , trebuie 
acordată o atenţie deosebită 
procesului de execuţie a izolării 
golului din grosimea pereţilor .

Racord glisant  
cu planşeul 

Din motive de protecţie fonică 
şi faţă de incendii, în cazul unui 
rost glisant, se prind de planşeu 
fâşii de panouri Rigips. Profilele 
CW şi panourile trebuie scurtate 
cu cât prevăd calculele de încovo-
iere. Pentru a permite o glisare li-
beră a profilului de racordare UW, 
panourile se prind numai de profi-
lele – montanţi CW, păstrând faţă 
de profilul UW distanţa rezultată 
din calculele de încovoiere.

Pereţi adiacenţi
Panotarea continuă într-un 

singur strat se recomandă nu-
mai în cazul unor cerinţe redu-
se de izolare fonică.

Colţul
În zona exterioară a colţului, 

profilele – montanţi CW se mon-
tează conform figurii 11.

Pereţi adiacenţi 
Din punct de vedere acustic, 

cel mai bine se comportă un ra-
cord realizat cu profile LW, căci 
astfel se întrerupe transmiterea 
în lung a sunetelor. La prelucra-
rea  racordului, ştraiful de pro-
tecţie se aplică peste colţ.

Pereţi adiacenţi 
Ca o alternativă faţă de fi-

gura 8, se poate opta şi pentru 
o separare completă a pereţi-
lor.

7 8

109

11 12
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Prezentarea pereţilor Rigips cu montanţi metalici
Pereţii de montaj Rigips pot fi adaptaţi la 

diferite cerinţe fizice fără a se modifica siste-
mul de bază. Astfel, de exemplu, pot fi obţi-
nute valori de izolare  fonică Rw de la 45 dB 
la 65 dB pentru pereţi cu unul sau două rân-
duri de panouri, prin mărirea  golului interi-
or  ( a distanţei între cele două coji ), şi / sau, 

prin realizarea unuia, respectiv a două  stra-
turi de panotare. Prin folosirea unor materi-
ale la izolarea golului interior şi prin grosimi 
diferite ale panotajului se obţin  pereţi care 
se înscriu din punct de vedere al protecţiei 
împotriva incendiului de la clasa F30 la clasa 
F180. Structurile Rigips prezentate în cele ce 

urmează sunt atestate prin adeverinţe ofici-
ale sau prin norme. În caz că este necesară 
protecţia împotriva incendiilor trebuie folo-
site panouri Rigips rezistente la foc. În cazuri 
excepţionale, cerinţele F30 pot fi rezolvate 
cu panouri normale Rigips în două straturi.

La cerinţe de protecţie împotriva incendiului, folosiţi panouri Rigips rezistente la foc, conform normei austriece B 3410, respectiv DIN 
18 189. În plus sunt valabile normele prescrise în fiecare ţară .

1) I. Domeniul de folosire: încăperi cu aglo-
merări reduse de oameni, de exemplu locuinţe, 
hoteluri, birouri şi spitale, inclusiv coridoare.

II. Domeniu de folosire: încăperi cu aglo-
merări mai mari de oameni, de exemplu săli de 
întruniri, săli de clasă, săli de audiţii, expoziţii, 
spaţii comerciale de vânzare, precum şi încă-
peri cu denivelări mai mari de 50 cm.

2) Înălţimile admisibile pot fi mărite prin 
folosirea de profile CW cu grosimi mai mari de 
tablă- fapt verificat statistic.

3) Este posibilă folosirea de panouri de 
gips-carton, conform normei austriece B 3410.

4) Material izolator din fibre minerale, con-
form normei austriece B 3480.

5) Cerinţele privind protecţia fonică aeriană 

între încăperi (norma austriacă B 82115, partea 
a doua, tabelul 5) se stabilesc în Dn, T, W. Trans-
miterea sunetului prin cele patru elemente de 
construcţie a condiţiilor de transmitere în lung 
a sunetului (vezi “Protecţia fonică”).

Rw = Măsura de izolare normată în labora-
tor

Dn, T, w = Diferenţa de nivel fonic normată

Codul
 sistemului Rigips Denum. 

prescurtată 
Profilul 

montantului/ 
Grosimea 
peretelui

Grosimea 
panotajului 
per latură

Înălţimea admisibilă 
(2)

Domeniu de 
folosire(1)

Protecţia la foc 
conf. B3800 partea 

a 2-a
Clase de rezistenţă

Izolarea fonică (5)              Favorabil 
pentru

I II
Gros. 

mineral 
(4)

RW Dn, T, w

mm mm m m F30 F60 F90 mm dB

Perete montant metalic simplu, panotaj un strat. Greutate circa 26 Kg/m2

3.40.01 CW 50/80 15,0 3,00  • 50 45 44

3.40.02 CW 70/100 12,5 3,75 3,25 • 50 50 44

3.40.02 CW 75/105 15,0 4,00 3,50  • 50 50 44

3.40.03 CW 100/125 12,5 4,50 4,00 • 50 50 44

3.40.03 CW 100/130 15,0 4,50 4,00 • 50 50 44

Perete montant metalic simplu, panotaj 2 straturi. Greutate circa 50 Kg/m2

3.40.04 CW 50/100 2 X 12,5 3,25 2,75 (3) • • 50 52 48

3.40.05 CW 75/125 2 X 12,5 4,25 3,75 (3) • • 50 53 48

3.40.06 CW 100/150 2 X 12,5 5,00 4,50 (3) • • 50 55 50

Perete montant metalic dublu, panotaj 2 straturi. Structură de susţinere sprijinită sau separată. greutate circa 53 kg/m2

3.41.01 CW 50+50/155 2 X 12,5 3,00 2,50 (3) • • 50 61 55

3.41.02 CW 75+75/205 2 X 12,5 4,00 3,50 (3) • • 50 63 55

3.41.03 CW 100+100/255 2 X 12,5 4,50 4,00 (3) • • 50 65 55

Perete de compartimentare pentru locuinţe, 5 straturi de panotaj(disipare fonică interioară). Greutate circa 65 Kg/m2

3.41.20 CW 75+75/220 2X12,5+12,5 4,00 3,50 • 2x50 62 55

CW 75+75/220 2X12,5+12,5 4,00 3,50 • 2x75 69 55

Modelul de sus nu corespunde normelor UL3

Disiparea interioară împiedică transmiterea undelor acustice prin 
goluri (de exemplu prize) în panourile de carton gipsat opuse - 
în cazul pereţilor cu instalaţii electrice sau alte tipuri de instalaţii.
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Exemplu de utilizare a pereţilor curbi Riflex
Datorită cunoaşterii şi solicitării lor pe 

o scară aflată în continuă creştere, preţurile 
plăcilor pentru pereţi curbi, comercializate 
sub denumirea de RIFLEX (denumire mai 
răspândită în Europa) au putut fi reduse cu 
aproape 50% în ultimii ani.

Panotarea
Panou special de ipsos Riflex, grosime 6 

mm, capabil de a fi format în regim uscat, 
flexibil; prevăzut cu fibre de sticlă încorporate 

în ambele feţe, are muchii ascuţite pe patru 
laturi. Format 120 x 240 cm.

Structura de susţinere
Elemente prefabricate, profile UW şi 

CW.

Completarea nişelor, a 
intervalelor goale

Cânepă industrială ca material izolant.

Izolare fonică
Cânepă industrială ca material izolant.

Umplerea rosturilor dintre cele 
două elemente

Se realizează prin mai multe faze de 
lucru cu ajutorul  chitului Ridurit, care este un 
material special pentru această operaţiune. 
Elementele Riflex se asamblează cu ajutorul 
benzii destinate acestei operaţiuni.

Structura de susţinere
Racordarea la pardoseală şi la planşeu, 

care va da forma peretelui curb, se realizează 
din profile de perete U  (ştanţate pentru 
pereţi curbi - 1), care se înşurubează de 
planşeu  şi de pardoseală, prevăzându-se şi 
elemente de etanşare. Montanţii profil CW  
(2) se introduc în aceste profile din planşeu  
şi din pardoseală, la distanţe de 300 mm unii 
de alţii.

Panotarea
Panoul special din ipsos Riflex (3) – curbat 

în stare uscată – se înşurubează direct de 
profilele de perete C, pe direcţie transversală. 
Primul strat de panouri se înşurubează cu 
şuruburi rapide (a = 200 mm). Rosturile şi 
racordările la pereţi (4) se prelucrează cu 
şpaclul cu chit Ridurit şi bandă de armare 
din fibre de sticlă, numai în stratul exterior. 
Rosturile panotării interioare se realizează 
doar prin simpla alăturare.

Observaţie
Prelucrarea întregii suprafeţe cu şpaclul 

nu este necesară decât în condiţii speciale 
de iluminare sau dacă este necesară o 
planeitate excepţională.

Pereţi de compartimentare

Legendă
1. Profile de racordare U, pentru pereţi 

curbi, cu benzi de etanşare pentru racord
2. Profile de perete CW50-60
3. Panou special de ipsos Riflex
4. Prelucrarea rostului cu bandă de 

armare de protecţie din fibră de sticlă.
5. Pentru compensarea racordării de un 

perete Rigips (cu montanţi), ultimul profil C al 
suprafeţei curbe, trebuie prevăzut cu un ştraif 
de 10 cm lăţime.

Razele minime de curbură ale 
pereţilor

concav (curbura interioară) - 600 mm
convex (curbura exterioară) - 1400 mm

Concav

Convex


