
BPB

Rigidur gipsvezelplaten

BPB, uw gids in gips.



17

16

3 Rigidur gipsvezelplaten

Rigidur gipsvezelplaten zijn sterk, stootvast en krasvast.

De platen zijn geschikt voor het maken van robuuste wan-

den met een hoge stootvastheid. De Rigidur platen wor-

den daarbij gemonteerd op een skelet van metaal of hout.

Rigidur is tevens geschikt voor toepassing in houtskelet-

bouw en prefab-industrie van o.a. gevelsluitende elemen-

ten. 

Rigidur wordt in de vorm van estrichelementen toegepast

voor het maken van een verend opgelegde dekvloer. Deze

droog te monteren Rigidur vloer dient o.a. ter verbetering

van de contactgeluidsisolatie en de vlakheid van bestaan-

de vloeren.

3.2 Rigidur H

Gipsvezelplaat voor de houtskeletbouw en prefab 

industrie

Kenmerken en eigenschappen 

• Drielaagse opbouw van gips vermengd met cellulose-

vezels. 

• Extra stabiliteit en hoge schrankweerstand.

• Grote vormvastheid bij wisselende klimatologische

omstandigheden dankzij de 3-laagse opbouw. 

• Stootvast en krasvast oppervlak (Brinell hardheid ≥ 35). 

• Voorwerpen gemakkelijk op te hangen aan een holle-

wandplug (tot 65 kg per plug). 

• Goede brandwerende en geluidsisolerende eigenschap-

pen.

• Voorzien van KOMO certificaat, bewezen constante 

kwaliteit.

Toepassing

• Voor prefab industrie, bijvoorbeeld in dakelementen, 

gevelsluitende elementen, unitbouw. 

• Universeel te gebruiken in de houtskeletbouw. 

• Als beplating in voorzetwanden en scheidingswanden.

3.1 Rigidur gipsvezelplaat AK en VK

Gipsvezelplaat voor stootvaste wanden

Kenmerken en eigenschappen 

• Drielaagse opbouw van gips vermengd met cellulose-

vezels, waarbij de kern met perliet verrijkt is voor een 

licht gewicht en optimale brandwerendheid.

• Stootvast en krasvast oppervlak: Brinell hardheid ≥ 35. 

• Grotere vormvastheid bij wisselende klimatologische 

omstandigheden dankzij de sandwichopbouw.

• Voorwerpen gemakkelijk op te hangen aan hollewand-

plug (tot 65 kg per plug). 

• Goede brandwerende en geluidsisolerende eigenschap-

pen.

• Rigidur AK heeft afgevlakte langskanten, zodat deze

naden gemakkelijk glad zijn af te voegen.

• Voorzien van KOMO certificaat, bewezen constante

kwaliteit.

Toepassing

• Scheidingswanden, voorzetwanden, aftimmeringen.

• Voor situaties waar hoge eisen aan de stootvastheid

gesteld worden.

• Geschikt voor scholen, bioscopen, ziekenhuizen, psychia-

trische instellingen, magazijnen, fabriekshallen, winkels,

horecagelegenheden, crèches en andere ruimtes met een

hoge gebruiksbelasting. 

Artikel Dikte in mm Breedte in mm Standaardlengte Gewicht in kg 

in mm per m2

10 ca. 13,0

12,5 op aanvraag op aanvraag ca. 15,9

Rigidur H-VK 15 ca. 18,9

Artikel Dikte in mm Breedte in mm Standaardlengte Gewicht in kg Platen per pallet

in mm per m2

12,5 1200 2500-2750-3000 ca. 13,2 30

Rigidur AK

595 2600 70

10
600 1200

ca. 11,1
72

Rigidur VK 1000 1500 70

1195 2500-2750-3000 40

595 2600 56

12,5 1000 1500 ca. 13,2 56

1195 2500-2750-3000 30
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• Rigidur E25 voor vlakke vloeren met vloerverwarming.

• Rigidur E30MF voor het verbeteren van de lucht- en 

contactgeluidsisolatie.

• Rigidur E40PS voor het verbeteren van de warmte-

isolatie. 

Artikel Dikte Samenstelling Breedte Standaardlengte Gewicht in kg Elementen 

in mm in mm in mm per m2 per pallet

20 2x Rigidur 10 mm 500 1500 ca. 25 48

Rigidur E20

25 2x Rigidur 12,5 mm 500 1500 ca. 30 40

Rigidur E25

30 2x Rigidur 10 mm + 500 1500 ca. 26 48

30 mm minerale wol

Rigidur E30MF

40 2x Rigidur 10 mm + 500 1500 ca. 26 48

20 mm polystyreen
Rigidur E40PS

3.3 Rigidur Estrich

Droge zwevende dekvloer ter verbetering van de contact-

geluidsisolatie van bestaande vloeren

Kenmerken en eigenschappen 

• Elementen van 2 verspringend verlijmde Rigidur platen,

al dan niet met een isolatielaag op de rugzijde.

• Snelle droge montage: elementen worden onderling ver-

bonden met Rigidur estrichlijm en Rigidur schroeven.

• Bestand tegen hoge puntbelasting. 

• Geen fixatie met bestaande vloer.

Toepassing

• Voor het renoveren en verbeteren van de prestaties van

bestaande vloeren. 

• Te gebruiken als verend opgelegde dekvloer op zowel

houten als betonnen vloeren. 

• Rigidur E20 voor het egaliseren van vloeren in combina-

tie met Rigidur egalisatiekorrels.

• Afvoegen van Rigidur estrichelementen indien een zeer

glad oppervlak vereist is.

• Gebruik Gyproc JointFinisher voor de toplaag op de

voeg. 

3.5 Rigidur voegenvuller

Voegenvuller op gipsbasis voor het afvoegen van Rigidur

gipsvezelplaten en Rigidur estrichelementen

Kenmerken en eigenschappen 

• Gewapende voegenvuller op gipsbasis voor een sterke en

strakke voegverbinding.

• Voor handmatige voegafwerking.

Toepassing

• Afvoegen van Rigidur gipsvezelplaten AK, in combinatie

met BPB zelfklevend wapeningsband. 

• Afvoegen van Rigidur gipsvezelplaten VK, indien deze

zijn gemonteerd met naden van 5 mm of met voegen-

lijmmethode.   

3.6 Rigidur voegenlijm Nature Line

Voor het stotend verlijmen van Rigidur gipsvezelplaten

Kenmerken en eigenschappen 

• Milieuvriendelijke lijm (zonder gevaarlijke stoffen). 

• Groot hechtvermogen zorgt voor sterke verbinding.

• Gebruiksklaar.

• pH-neutraal dus onschadelijk voor andere materialen.

• Gemakkelijk met warm water afwasbaar van gereed-

3.4 Rigidur schroeven

Zelftappende schroeven voor het bevestigen van Rigidur

gipsvezelplaten op een skelet van metaal of hout en

tevens geschikt voor het onderling verbinden van Rigidur

estrichelementen

Kenmerken en eigenschappen 

• Scherpe geharde punt voor snelle montage zonder voor

boren. 

• Schroef met freeskop  voor het verzinken van de kop in

het plaatoppervlak.

• Schroef met kruiskop (Philips nr 2) voor schroeven met 

schroefmachine.

• Gefosfateerd staal voor bescherming tegen corrosie.

Toepassing

• Rigidur schroeven 30 en 45 mm: voor het bevestigen van 

Rigidur gipsvezelplaten op metalen profielen of houten

regels. 

• Rigidur schroeven 19 en 22 mm: voor het fixeren van de 

lijmverbinding bij de montage van Rigidur estrich-

elementen.

Artikelomschrijving Afmeting in mm Verpakking

Rigidur schroeven 19 3,9 x 19

Rigidur schroeven 22 3,9 x 22
doos à 500 stuks

Rigidur schroeven 30 3,9 x 30

Rigidur schroeven 45 3,9 x 45

Verpakking papieren zak à 5 kg

Mengverhouding 5 kg poeder / 3,6 ltr water 

Verwerkingstemperatuur > 5°C 

Verwerkingstijd 30 minuten

Verhardingstijd ca. 60 minuten 

Verbruik ca. 0,2 kg/m2

Opslag droog en vorstvrij in gesloten verpakking
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schap en handen.

• Droogt snel, na ca. 60 minuten verder af te werken

Verpakking koker à 310 ml

Verwerkingstemperatuur 7 - 25°C 

Verwerkingstijd 10 minuten

Verhardingstijd na 8 uur verder af te werken 

Verbruik 310 ml voor ca. 20 m1

Opslag vorstvrij, ongeopend bewaren

Verpakking zak à 20 kg

Mengverhouding ca. 5 liter water op 20 kg

Verwerkingstemperatuur > 5°C 

Verwerkingstijd ca. 30 minuten

Verhardingstijd na ca. 3 uur beloopbaar 

Verbruik ca. 1,5 kg/mm laagdikte

Opslag in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren

Verpakking papieren zak à 50 ltr (gewicht per zak 22,5 kg)

Verbruik ca. 10 ltr/m2 per ophoging van 1 cm

Opslag droog

Verpakking doos à 20 m1 (stroken 500 x 30 x 10 mm)

doos à 100 m1 (stroken 1000 x 80 x 12 mm)

Verbruik 1 m1 per m1 aansluiting

Opslag droog

Verpakking flacon à 1 kg

Verwerkingstemperatuur > 5°C 

Verwerkingstijd na aanbrengen van de lijm, volgende element binnen 10 minuten monteren

Verhardingstijd na ca. 60 minuten beloopbaar, na ca. 8 uur gereed voor eindafwerking 

Verbruik 1 ltr voor ca. 25 m2

Opslag vorstvrij en niet langdurig bij een temperatuur > 30°C 

verbinding. 

• Binnenkort komt BPB ook met een Nature Line

estrichlijm.

3.7 Rigidur estrichlijm

Lijm voor het onderling verbinden van Rigidur estrich-

elementen

Kenmerken en eigenschappen 

• Lijm op polyurethaan basis; gebruiksklaar. 

• Groot hechtvermogen zorgt voor sterke verbinding.

• Droogt snel, na ca. 60 minuten is de Rigidur vloer beloop-

baar.

Toepassing

• Voor het onderling verlijmen van Rigidur estrich-

elementen.

• Gebruik Rigidur schroeven voor het fixeren van de lijm-

• Laaghoogte minimaal 10 mm:

- < 100 mm zonder extra voorzieningen;

- 100 - 200 mm korrellaag mechanisch verdichten;

- > 200 mm korrellaag verstevigen met cementmelk.

3.8 Rigidur egalisatiekorrels

Korrels voor het uitvlakken van vloeren

Kenmerken en eigenschappen 

• Korrels van geëxpandeerde klei. 

• Hoge sterkte, dus zwaar belastbaar. 

• Onbrandbaar en geluidsisolerend.

Toepassing

• Voorbehandeling van ruwe, oneffen of aflopende vloer 

voor het aanbrengen van Rigidur estrichvloer.

• Verbeteren van de geluidsisolatie in combinatie met

Rigidur estrichvloer.  

• Bij toepassing van Rigidur egalistatiekorrels worden de

Rigidur randstroken van 80 mm hoog gebruikt.

3.9 Rigidur randstrook

Steenwolstrook om Rigidur vloer akoestisch te ontkoppe-

len van de omringende wanden

Kenmerken en eigenschappen 

• Stroken minerale wol.  

• Geluidsisolerend en brandwerend.

Toepassing

• Voor akoestische ontkoppeling van Rigidur estrich-

vloer en omringende wanden.

• Wanneer geen egalisatiekorrels worden toegepast, 

worden de randstroken van 30 mm hoog gebruikt. 

Rigidur estrichvloer en ook op anhydriet vloer.

• Tevens geschikt voor het uitvlakken van oneffen vloeren 

tot een laagdikte van 15 mm.

3.10 Rigidur egaliseermiddel

Egaliseermiddel voor het extra glad afwerken van Rigidur

estrichvloeren

Kenmerken en eigenschappen 

• Zelfvloeiend egaliseermiddel. 

• Vloeit gelijkmatig uit.

• Rolstoelbestendig.

• Hoge hardheid.

Toepassing

• Voor het extra glad afwerken van Rigidur estrichvloer bij 

toepassing van een dunne gladde afwerking zoals linoleum.

• Geschikt voor toepassing in laagdikte van 2-5 mm op 

Zie hoofdstuk 7 voor BPB profielen en hoofdstuk 8 voor BPB accessoires.

Toepassing

• Voor het verbinden van Rigidur gipsvezelplaten bij de 

verlijmmethode. 
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