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aiļu sagatavošana durvīm un virsgaismas logiem

aiļu sagatavošana durvīm un virsgaismas logiem

5.40.00
Durvju rāmja stiprināšana pie Rigips
UA profiliem
Durvju kārba ir jāstiprina pie īpaši pastiprināta Rigips UA profilu rāmja, ja ir
vismaz viens no šiem nosacījumiem:
• durvju ailes platums > 900 mm;
• durvju ailes augstums > 2,6 m;
• durvju plātnes svars > 25 kg.
Pie griestiem un grīdas UA profili jāpiestiprina ar īpašiem leņķiem un dībeļnaglām. Lai veidotos stabils savienojums, leņķus stiprinājumu vietās
nevajadzētu ievietot UW profilos.
Iegarenie uzstādīšanas caurumi UA
profilos un stiprinājuma leņķos atsver
nelielas telpas augstumu pielaides un
nelielu griestu deformāciju. Virs durvju ailes kā starplika tiek montēts UW
profils. Apšuvuma plākšņu šuvēm virs
durvju ailes jābūt izvietotām vismaz
150 mm atstatumā no ailes malas, tāpēc nepieciešami divi vertikālie CW
profili šuvju stiprībai un plākšņu šuvju
nobīdei abās starpsienas pusēs. Dubulta apšuvuma gadījumā otrās kārtas
šuves jāuzstāda ar nobīdi attiecībā
pret pirmās kārtas šuvēm. Ģipškartons
pie UA profiliem jāpiestiprina ar pašurbjošajām Rigips TB skrūvēm.
Gadījumā, ja durvju aile ir platāka par
1200 mm, vai sienas augstums lielāks
par UA profilu standarta garumu, vai
arī durvju plātnes svars pārsniedz 50
kg, UA profilu rāmis jāprojektē kā pašnešoša un neatkarīga konstrukcija.

Durvju rāmja stiprināšana pie Rigips
CW profiliem
Durvju kārbu var stiprināt pie 0,6 mm
bieziem Rigips CW profiliem, ja ir visi
sekojošie nosacījumi:
• durvju ailes platums ≤ 900 mm;
• durvju ailes augstums ≤ 2,6 m;
• durvju plātnes svars ≤ 25 kg.
Durvju eņģes pie CW profiliem jāpiestiprina ar pašurbjošajām skrūvēm
Rigips TB. Horizontālie UW profili jāpiestiprina abās durvju pusēs ar divām
dībeļnaglām gan pie griestiem, gan
grīdas. Virs durvju ailes kā starplika
tiek montēts UW profils. Apšuvuma
plākšņu šuvēm virs durvju ailes jābūt
izvietotām vismaz 150 mm atstatumā
no ailes malas, tāpēc nepieciešami
divi vertikālie CW profili šuvju stiprībai un plākšņu šuvju nobīdei abās
starpsienas pusēs.
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Durvju ailes izbūve ar Rigips UA profiliem
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Piezīmes par durvju ugunsdrošības
prasībām

Piezīmes par durvju skaņas izolācijas
prasībām

Ja durvīm ir noteiktas paaugstinātas
ugunsdrošības prasības, jāizmanto
durvis ar attiecīgajiem sertifikātiem.
Būtiski, lai durvis ir sertificētas uzstādīšanai ģipškartona sienās. Ugunsdrošo durvju gadījumā ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību to detaļām - eņģēm,
rāmim, aizvērējam utt., tāpēc šādos
gadījumos ir vēlams uzstādīt pilnībā
nokomplektētus durvju modeļus. Uzstādot ugunsdrošās durvis, strikti jāievēro sertifikācijā uzstādītie norādījumi
gan par sienas augstuma ierobežojumiem, gan izmantotajām detaļām.

Durvju vērtne ar rāmi negatīvi ietekmē
skaņas izolācijas līmeni. Tas atkarīgs
ne tikai no pašām durvīm, bet arī no
šuvju izolācijas un it īpaši no durvju
vērtnes un grīdas saskarsmes vietas
blīvējuma. Attiecīgo skaņas izolācijas aprēķinu durvju ražotāji. Skaņas
izolācijas samazinājuma iespaidu uz
starpsienas risinājumu durvju un logu
vietās ir jānovērtē un jārisina akustikas
speciālistam.
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Virsgaismas logu uzstādīšana
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Virsgaismas logs kā starpsienas
nobeigums

Virsgaismas logi nepārtrauktā rindā
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Piezīmes par logu ugunsdrošības un
skaņas izolācijas prasībām

Atsevišķs virsgaismas logs
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Durvju ailes izbūve ar Rigips CW profiliem
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Virsgaismas logus starpsienās var uzstādīt secīgi nepārtrauktā rindā vai arī
kā atsevišķus logus.
Abos gadījumos:
• aile nedrīkst būt platāka par 1150
mm;
• katrā ailē augšā un apakšā drīkst izmantot tikai vienu UW profilu;
• katram otrajam vertikālajam CW
statnim jābūt uzstādītam nepārtraukti
līdz griestiem;
• logu ailē uz vertikālajiem CW statņiem montāžas atvieglošanai ir jāuzmauc UW profili, bet ailes augšējā un
apakšējā horizontālajā daļā UW vadula jāuzstāda tā, lai var viegli ievietot
CW statņu turpinājumus.
Ja virsgaismas atvērumam jābūt platākam par 1200 mm, CW profili jāaizstāj ar pastiprinātajiem Rigips UA profiliem vai arī jāizbūvē kā pašnešoša un
neatkarīga konstrukcija.

Ja iekštelpu virsgaismas logiem ir noteiktas paaugstinātas ugunsdrošības
prasības, tiem jābūt tehniski sertificētiem uzstādīšanai ģipškartona starpsienās un uzstādīšana jāveic, strikti
ievērojot sertifikācijā ietvertos norādījumus.
Virsgaismas logi starpsienās ļoti būtiski samazina skaņas izolāciju. Ja konstrukcijai ir noteiktas paaugstinātas
akustiskās prasības, jāizvēlas dubults
vai trīskāršs stiklojums ar iespējami
lielāku attālumu starp stikla rūtīm.
Akustiskās īpašības uzlabos arī dažāda biezuma stikla izmantošana, piemēram 4 mm un 6 mm.

