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Plafoane cu sisteme standard Rigips

Finisarea planşeelor cu Rigips 

Finisarea planşeelor cu structură de sus-
ţinere fixată la roşu direct de planşeu reali-
zează o suprafaţă de închidere a spaţiului, 
plană, care poate fi vopsită sau tapetată. 
Acest sistem este folosit mai ales la renova-
rea planşeelor care prezintă greşeli de execu-
ţie. În afara unei acoperiri lipsite de rosturi pe 
suprafeţe mari se pot realiza – folosindu- se 
casetele Rigips – diferite accente optice.

Plafoane suspendate
Plafoanele  suspendate cu structură de 

susţinere din lemn sau metal se folosesc 
pentru a reduce înălţimea încăperilor sau 
pentru a ascunde instalaţiile montate în go-
lul rămas. În plus, prin combinarea  plafoa-
nelor suspendate cu materiale fonoizolante 
din fibre minerale, se pot obţine îmbunătă-
ţiri suplimentare :

- reducerea costului  de încălzire, prin 
îmbunătăţirea izolaţiei termice ;

- îmbunătăţirea izolaţiei fonice aeriene 
a planşeului existent cu valori de până la 8 
dB ;

- scăderea nivelului fonic şi reglarea 
ecoului prin panouri Rigips cu goluri şi 
şliţuri ;

- creşterea rezistenţei la foc a 
construcţiei .

În structura plafonului pot fi integrate 
fără probleme şi accesorii existente pe piaţă: 
sisteme de iluminat, de ventilaţie şi climati-
zare.

Finisarea planşeelor cu structură de 
susţinere fixată direct pe planşeul la 
roşu

Plafon suspendat cu structură de 
susţinere din lemn

Plafon suspendat cu structură de 
susţinere din metal 
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Plafon suspendat cu structura de susţinere  
din lemn
Panotajul

Panouri Rigips de format mare, 
grosime de 12,5 mm. Muchii de tip 
PRO.

Fixarea panourilor
Şuruburi rapide Rigips de 35 mm; 

alternativ cuie speciale Rigips sau 
cleme.

Prelucrarea rosturilor
Rosturile dintre panouri, precum şi 

elementele de prindere, trebuie prelu

crate cu şpaclul în mai multe rânduri. 
Pentru rosturi sistem PRO vezi pag. 31 

Structura de susţinere
Şipci de lemn calitatea a doua, cu 

muchii ascuţite, prinse cu şuruburi  
rapide Rigips. Şipci portante 40/60 
mm.muchie perfect, şipci de montaj 
48/24 mm, sau 50/30 mm.

Sistem de suspendare 
Rigips

Tijă de suspendare cu buclă, 
lungimi de livrare 

de la 12,5 cm până 
la1,0 m.

Piesă de 
suspendare 

rapidă cu arc 
pentru structuri de 

susţinere din lemn.
Sisteme  

alternative – vezi 
pag.37.

Prinderea şipcilor de 
susţinere de planşeul 
portant 
Mai întâi se trasează pe pereţii 
adiacenţi înălţimea plafonului 
suspendat. Se trasează apoi 
pe planşeul existent poziţiile 
şipcilor de susţinere, care se 
fixează cu dibluri şi şuruburi.

Prinderea sipcilor de 
susţinere de planşee cu 
grinzi de lemn
În cazul planşeelor cu grinzi de 
lemn, şipcile de susţinere se 
prind de grinzile de lemn, pe cât 
posibil lateral şi prin intermediul 
unui şurub cu cap rotund, cu 
diametrul de 5mm.

Şipcile portante
Tijele de suspendare se prind de 
piesele de suspendare rapide, care 
sunt înşurubate alternativ la stânga şi 
la dreapta şipcilor portante. Ajustarea 
înălţimii  se face prin glisarea arcului.

Şipcile de montaj
Astereala de montaj se prinde de 
reţeaua şipcilor portante în punctele de 
intersecţie ale acesteia, prin şuruburi 
rapide Rigips de 55 mm. Pentru inter-
ax vezi descrierea structurii.

Panotajul
De astereala de montaj se prind cu 
şuruburi rapide Rigips de 35 mm 
panourile de construcţie Rigips. 
Distanţa dintre şuruburi = 17 cm. 
Rosturile transversale se dispun 
decalat (pentru evitarea rosturilor în 
cruce).

X= în funcţie de masa 
plafonului suspendat

X

Structuri de susţinere din 
lemn

Masa plafonului sus-
pendat

15  
kg/m2

30  
kg/m2

Distanţa dintre şipcile portante 
50/30 (şipci de montaj 48/24) 
60/40 (şipci de montaj 48/24) 
60/40 (şipci de montaj 50/30)

y š 850mm y š 700mm

Distanţa dintre dibluri x š 850mm x š 700mm

panotaj

şipci 
portante

şipci de 
montaj

Interaxul
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Panotajul
Panouri de construcţie Rigips, de format 

mare, grosime 12,5 mm.

Fixarea panourilor
Şuruburi rapide Rigips de 25 mm.

Prelucrarea rosturilor
Rosturile dintre panouri, precum şi 

piesele de prindere, trebuie prelucrate cu 
şpaclul în mai multe rânduri.

Structura de susţinere
Profil  de plafon Rigips CD, 

ca profil de bază şi portant.

Prinderea sistemelor de 
suspendare de planşee 
masive

Mai  întâi se trasează pe pereţii 
adiacenţi înălţimea plafonului sus-
pendat. Apoi se trasează  poziţiile 
sistemelor de suspendare, care se 
prind de planşeul existent cu di-
bluri şi şuruburi.

Prinderea sistemelor de 
suspendare de planşee 
cu grinzi de lemn 

În cazul planşeelor cu grinzi 
de lemn, sistemele de suspenda-
re se prind de grinzile de lemn, pe 
cât posibil lateral, prin intermediul 
unor şuruburi cu cap rotund, cu di-
ametrul de circa 5 mm.

Profilul portant
Piesa de suspendare rapidă cu 

arc se introduce în profilul portant 
şi se cuplează cu tija de suspendare. 
Ajustarea înălţimii se face prin 
glisarea tijelor de suspendare în 
cadrul arcului.

Profilul de montaj
Profilul de montaj  CD se prinde 

de profilul de bază prin ancore cu 
colţ. Pentru dimensiuni admisibile 
de interax vezi descrierea structurii.

Panotarea
De profilele portante se prind 

cu şuruburi rapide Rigips de 25 mm 
lungime, panourile de construcţie 
Rigips, groase de 12,5 mm. Distanţa 
între şuruburi = 17 cm. Rosturile 
transversale se dispun decalat 
(pentru evitarea rosturilor în cruce).

Plafon suspendat cu structura  
de susţinere din metal

Piesă de legătură
Piesa de legătură a profilelor CD 

pentru alăturarea  profilelor.

Ancoră de colţ pentru 
încrucişările profilelor CD.

Piesă de 
siguranţă a 
legăturilor 

transversale CD pentru structuri cu 
înălţime constantă.

Sistem de suspendare
Tijă de suspendare cu buclă, 

lungimi de livrare de la 12,5 cm până  
la 1,0 m.  

Piesă de suspendare rapidă tip 
ancoră, cu arc.

l = 50 cm

x = 90 cm

y = 100 cm

panotaj

profil montaj

profil portant
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Variante de execuţie

Profil de plafon "pălărie"
Structura uşoară, de dimensiuni 

exacte şi durabil constante, pentru 
finisarea planşeelor cu grinzi de lemn.

Sistem de suspendare Nonius
Pentru plafoane rezistente la foc sau cele cu greutate mare. Structura se compune din bagheta de ajustare Nonius şi piesa de suspendare 

Cd – Nonius, element de suspendare nedeformabil sub sarcină, din clasa de capacitate portantă 0,4 kN. Legătura între profilele de montaj şi 
cele portante se face cu element de legătură rapidă în cruce, clasa de capacitate portantă 0,4 kN.

Piesă de suspendare bandă cu 
şliţuri

Compus din şină -  bandă cu şliţ şi piesă 
de suspendare – bandă cu şliţ. Element de 
suspendare nedeformabil sub sarcină, din clasa 
de capacitate portantă 0,25 kN.

Sistemul de suspendare Nonius
Se compune din bagheta de ajustare şi piesa 

de suspendare Nonius. Element de suspendare 
nedeformabil sub sarcină, din clasa de capacitate 
portantă 0,25 kN.

Şine pentru montajul direct al 
profilelor CD

Structură de susţinere pentru finisarea 
planşeelor cu grinzi de lemn.

Element reglabil de suspendare 
directă pentru profile CD

Compus din două părţi, cu două cleme de 
siguranţă. Structură de susţinere pentru finisarea 
planşeelor masive sau cu grinzi de lemn.

l = 50 cm

l = 50 cm

x = 90 cm

y = 100 cm

y = 100 cm
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Panotajul 
Panouri speciale din ipsos Riflex, gro-

sime 6 mm, capabile de a fi montate în re-
gim uscat, flexibile, prevăzute cu fibre de 
sticlă încorporate pe ambele feţe, muchii 
ascuţite pe patru laturi. Format 120 x 240 
cm.

Fixarea panourilor
Şuruburi rapide 3,5 x 25 mm, pentru 

primul şi al doilea strat de panotaj.

Structura de susţinere
Structură  de susţinere din metal pen-

tru plafoane curbe, suspendată.

Izolarea spaţiului liber 
Vată minerală pentru planşee cu grinzi 

de lemn. F 30 : 40 mm >= 40 kg/m3

Prelucrarea rosturilor
Rosturile dintre panouri, precum şi 

elementele de prindere trebuie prelucra-
te cu şpaclul în mai multe rânduri, cu chit 
Ridurit.

Structura de susţinere
Profilele boltirii (3) se curbează pe 

şantier la curbura dorită, cu ajutorul dis-
pozitivului special pentru curbat. Mon-

tarea acestor profile curbate 
de pereţi şi de planşeu se face 
cu piesa de suspendare Nonius 
(2) şi baghete de ajustare (1), la 
distanţe de maximum 500 mm. 
Interaxul profilelor boltirii tre-
buie să fie de maximum 1000 
mm. Împreună cu piesa de sus-
pendare Nonius, se înşurubează 
de profilele boltirii şi piesele de 
legătură încrucişată CD (5), cu 
şuruburi M 5 x 16 (distanţa  <= 
500 mm).

Panotarea
Panourile speciale din ipsos 

Riflex se dispun transversal şi 
se adaptează formei boltirii prin 
înşurubare. Este posibilă pano-
tarea într-unul sau mai multe 
straturi. Distanţa dintre şuruburi 
este a = 200 mm.

Rosturile (7) se prelucrează cu chit 
Ridurit şi ştraifuri de protecţie din fibră 
de sticlă, numai în stratul exterior al pa-
notajului. Rosturile stratului interior de 
panotaj se realizează doar prin simpla 
alăturare.

Raza de curbură pentru pla-
foane

(raza minimă) 600 mm

Observaţie
Chituirea întregii suprafeţe nu este 

necesară decât în cazul unor condiţii spe-
ciale de iluminare sau în cazul unor cerinţe 
speciale  privind netezimea, de exemplu 
în vederea finisării cu lac sau cu tapet  de 
vinil. În cazul finisării cu lac, trebuie în ge-
neral prevăzută o a doua panotare.

Exemplu de utilizare a plafoanelor curbe Riflex

Legenda:

1. Baghetă de ajustare
2. Piesa de suspendare Nonius pentru 

profile de bolţi
3. Profile de bolţi
4. Profil de plafoane C-CD 60-06
5. Element de legătură rapidă în cruce 

CD
6. Panou special din ipsos Riflex
7. Prelucrarea rostului cu ştraif de 

protecţie din fibră de sticlă

≤ 50 cm

≤ 100 cm

132

465 7
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Scurta descriere ce 
urmează oferă o imagine de 
ansamblu asupra principalelor 
caracteristici şi date tehnice ale 
programelor Gyptone.

Ghips pentru o locuire 
sănătoasă

Panourile format 600 x 600 
mm (respectiv 594 x 594 mm 
în cazul muchiilor de tip A) şi 
cu grosimea de 12,5 mm – sunt 
toate realizate din unul şi acelaşi  
material, care s-a dovedit a fi de 
calitate, şi anume din gips.

Valori lipsite de 
zgomot şi fum

Panourile perforate sau 
prevăzute cu şliţuri, de tipurile 
Linie, Point şi Quattro, sunt 
caşerate pe faţa posterioară 
cu ţesătură pentru protecţie 
acustică. În consecinţă, structurile 
de plafoane Gyptone posedă 
– fără a necesita intervenţii 
suplimentare excelente calităţi 
fonoabsorbante. Capacitatea 
ridicată de fonoabsorbţie a 
fost calculată  conform normei 
internaţionale ISO 354/1984.

Montaj simplu printr-o 
tehnică verificată

Sistemele de plafoane 
Gyptone  se montează  uşor şi 
rapid, în tehnica uscată (prin 
pozare şi montaj ascuns). 
Diferenţele de sistem portant 
sunt condiţionate de cele 
trei tipuri diferite de muchii. 
Greutatea sistemului Gyptone 
Linie, Point şi Quattro este de 
circa 8 kg/mp, cea a sistemului 
Gyptone Base de circa 9 kg/mp.

Accesibilitatea 
spaţiului intern

În vederea inspectării şi 

întreţinerii spaţiului liber din 
spatele plafoanelor Gyptone, 
panourile acestora pot fi 
demontate rapid : se ridică, 
se înclină şi se scot. Simplu ca 
"bună ziua".

Finisaj de calitate din 
fabrică

În fabrică, panourile sunt 
finisate cu un strat de vopsea 
acrilică de calitate superioară, 
în tonul coloristic RAL 9010-alb. 
În acest fel, panourile se livrează 
gata pregătite pentru montaj.

Programul Rigips de plafoane acustice. 
Linia Gyptone
Materialul

Panourile Gyptone sunt panouri de 
ghips - carton realizate conform normei 
austriece B 3410. Panourile Gyptone 
sunt constituite dintr-un miez de ip-
sos ale cărui feţe sunt acoperite cu un 
carton special. Panourile Gyptone au 
grosimea de 12,5 mm. Sistemele Gyp-
tone sunt casete stratificate pe una din 
feţe şi prevăzute cu ţesătură pentru 
protecţie acustică pe faţa posterioară. 

Suprafeţele
Panourile acustice Gyptone prezin-

tă suprafeţe netede (Base), perforate cu 
goluri rotunde (Point), pătrate (Quattro), 
prevăzute cu şliţuri (Linie) şi pot avea 
muchii de forme diferite. În cadrul aces-
tui design există un număr mare de va-
riaţiuni, pentru orice tip de concepţie a 
plafoanelor. Imaginea de mai jos pre-
zintă diferitele posibilităţi de design.

Montaj cu trei sisteme portante
Fiecăruia dintre cele trei sisteme portante îi corespunde un 

anumit tip de muchie a panourilor. Astfel, din punct de vedere al 
percepţiei vizuale, se pot realiza 
trei tipuri diferite de rosturi : cu un 
profil portant plat vizibil (A), rost 
îngust retras de la faţa panotajului 
(E) şi rost aproape invizibil (D1).

Pentru accesorii ale plafonului 

care depăşesc greutatea de 5 kg trebuie prevăzute prinderi 
suplimentare. Corpuri de iluminat cu greutatea de până la 1 kg 
pot fi montate în retrageri realizate prin şliţuri sau găuri. Greutăţi 
mai mari necesită prinderi suplimentare. Panourile cu muchii de 

tipD1  (montaj ascuns) pot prelua 
în suprafeţele neperforate greutăţi 
de până la 3 kg. Astfel, creativităţii 
arhitectului i se oferă un câmp de 
desfăşurare aproape nelimitat.

Calităţi marcante

Gyptone Line

Line No. 4

Quattro No. 22

Gyptone Quattro

Quattro No. 20

Quattro No. 21

Gyptone Point

Point No. 11

Point No. 12

Gyptone Base

Base

Point No. 14
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Decogips, un plafon de gips, lipsit de strat superior, sub forma unei casete 600 x 600 mm,  
pentru structuri de pozare demontabile.

Forma muchiei

Muchie de formă A

Muchie de formă E24

Fisurada Capri Coral

Golf Square Ranurada

Un material de construcţie natural
Gipsul, ca material de construcţie, nu afectează sănătatea. Dimpo-

trivă, gipsul asigură un climat interior mai bun, deoarece absoarbe şi 
cedează rapid umiditatea. În plus, gipsul nu produce nici un fel de ema-
naţii.

Calitate prin caracteristici superioare
Panourile Decogips nu se deformează. Structurat ca un fagure pe 

faţa posterioară, panoul asigură distribuţia uniformă  a sarcinilor şi prin 
aceasta, planeitatea şi stabilitatea plafonului.Nu se produc deformări 
nici chiar la 380 Celsius şi o umiditate ridicată. De aceea, panourile Deco-
gips pot fi montate în orice anotimp. Panourile Decogips au dimensiuni 
practice de 60 x 60 cm. Montarea este simplă şi nu ridică probleme. La 
fel de simplu, panourile pot fi demontate, respectiv înlocuite. Panouri-
le Decogips nu sunt inflamabile. Nu necesită întreţinere specială. Pot fi 
curăţate uşor. Numai cine doreşte o anumită culoare trebuie să le vop-
sească.

Şi din punct de vedere economic,  
totul este în ordine

Din punct de vedere al costurilor, un plafon Decogips ţine piept 
aproape oricărui alt tip de plafon. Costurile materialului şi al montajului 
aproape că nu se deosebesc deloc de cele ale altor soluţii economice. 
În schimb, diferenţa din punct de vedere estetic şi calitativ este mare. 
Decogips, noile panouri de plafon Rigips, deschid calea spre o mare vari-
etate de concepţii estetice. Structura minerală, neacoperită, a suprafeţei 
de gips conferă plafonului o imagine naturală. În plus, posibilităţile de 
creaţie sunt diversificate şi de diferitele tipuri de rosturi. Corpurile de 
iluminat şi clapele sistemelor de ventilaţie pot fi integrate armonios.

Decogips. Un program Rigips


