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Tipgids

DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO!

Talloze tips om uw huis 
gemakkelijk en mooi te verbouwen

www.rigips.nl

Kijk voor nog meer tips 

om uw huis gemakkelijk en mooi 

te verbouwen op www.rigips.nl
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Nieuw! 
Rigips TopStuc

Zie pagina 24 & 25



Verbouwplannen?
Als u in huis gaat klussen of verbouwen, dan komen de Rigips producten al 
snel aan de orde. Want Rigips heeft complete oplossingen voor het maken van 
wanden, plafonds en vloeren: de basis voor een nieuwe indeling of kwaliteits-
verbetering van uw huis. 

De ideale basis 
De systemen zijn eenvoudig te monteren en dankzij het lage gewicht vrijwel 
overal toepasbaar. De vlakke gipsplaten geven een mooi strak en vlak eind-
resultaat en vormen de ideale ondergrond voor elke afwerking die u in gedachten 
heeft.

Comfort
Ook zorgt u ervoor dat u extra comfort in huis haalt. Na uw verbouwing zult  
u genieten van rust en privacy, want vooral op het gebied van geluidsisolatie 
scoren de Rigips systemen hoog. Bovendien kunt u constructies maken, die  
zorgen voor een goede thermische-isolatie, met lagere energiekosten tot gevolg. 

Brandveiligheid
Rigips zorgt voor extra brandveiligheid. Gips is van nature onbrandbaar en geeft 
daardoor extra bescherming ten tijde van brand.

Kwaliteit 
De platen zijn voorzien van het KOMO-keurmerk; hét waarborgstempel voor 
bewezen kwaliteit. 

Milieu en gezondheid
Gipsplaten worden gemaakt van milieuvriendelijke materialen zoals gips en 
kringlooppapier. De platen zelf zijn volledig recyclebaar. In huis zorgen de 
gipsplaten, dankzij de vochtregulerende eigenschappen, voor een gezond  
binnenklimaat. Bij een hoge vochtigheidsgraad wordt het vocht aan de ruimte 
onttrokken en als de vochtigheid afneemt, wordt dit weer afgestaan aan de 
ruimte. Kortom, gips ademt!

Snel en eenvoudig
Met de metalen Metal Stud profielen maakt u snel en gemakkelijk een vlakke 
en stabiele basis voor de platen. Gipsplaten zijn eenvoudig op maat te maken 
en op het frame te schroeven. Verder is het een kwestie van de naden vullen en 
glad afwerken. Nadat u het oppervlak heeft voorgestreken, kunt u het afwerken 
zoals u wilt. Verf, behang of tegelwerk, het zal allemaal mooi tot zijn recht 
komen. Rigips heeft alle benodigde producten om aan de slag te gaan. En in 
deze Tipgids vindt u stap voor stap beschreven hoe u te werk kunt gaan om zelf 
een vakkundig eind-resultaat te bereiken waar u trots op kunt zijn. 

Nog meer informatie?
Naast de uitgebreide informatie in deze Tipgids kunt u natuurlijk ook terecht bij 
uw bouwmarkt. Daar zal men u graag adviseren. Kijk voor actuele informatie en 
verkoopadressen op www.rigips.nl. Heeft u specifieke vragen, aarzel dan niet en 
bel naar Rigips, telefoon 0347-325100. 
 
Veel succes met uw klus!

Verhoog uw wooncomfort... ...met Rigips!
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Een mooi strak plafond... ...maakt u zo!

Vlak en strak 
Met Rigips maakt u zelf een mooi strak plafond. Dat gaat 
snel en eenvoudig met Rigips Plafondplaten en Metalen 
Rachels. Deze Rachels hebben het voordeel, dat ze altijd 
recht zijn en tevens zorgen voor een hoge geluidsisolatie. 
Het plafond oppervlak is bovendien snel en gemakkelijk te 
verven, want de Rigips Plafondplaten zijn al wit van kleur. 
Daarbij kunt u het plafond direct gebruiken voor de basis-
verlichting in uw huis. Spotjes zijn immers gemakkelijk op 
te nemen. En de elektraleidingen worden probleemloos in 
de spouwruimte weggewerkt. Rigips plafonds zijn brand-
werend en zorgen voor een hoge geluidsisolatie, zeker  
wanneer u minerale wol in de spouw aanbrengt.

1

2

3

Bedenk van tevoren 
waar u eventueel 

inbouwspotjes wilt 
plaatsen.

TIP

Met Rigips Kooflijsten 
kunt u het plafond 

mooi afronden.

TIP

Gebruik een stempel 
bij het aanbrengen 

van de Plafondplaten.
Maak deze iets langer 
dan de kamer hoog is, 

zodat u de platen 
kunt klemmen.  

TIP

2. Voorzieningen 
Bepaal de plaats van de lichtpunten en leg de elektraleidingen aan. Indien 
gewenst, isolatiemateriaal aanbrengen voor een nog hogere geluidsisolatie en/
of brand werendheid. 

3. Beplaten
De Plafondplaten worden haaks op de Rachels en strak tegen de aansluitende 
bouwdelen gemonteerd. Controleer eerst of de plaatverdeling goed uitkomt. 
Voorkom passtroken aan de randen kleiner dan 15 cm breed. Vervolgens de 
Plafondplaten op maat maken en kopse en gesneden kanten afschuinen, zodat 
een diepe v-naad ontstaat, die u later kunt afvoegen. Bevestig de platen met 
behulp van Snelbouw schroeven 25 mm met een schroefafstand van 15 cm op 
de Rachels. Gebruik de Rigips Schroefkop om de schroeven op de juiste diepte 
in te draaien. Platen steeds strak tegen elkaar bevestigen. Zorg ervoor dat de 
kopse kant van de plaat op het hart van de Rachel uitkomt. En laat kopse naden  
minimaal 40 cm ten opzichte van elkaar verspringen. 

4. Afwerken 
De Rigips Plafondplaten hebben ronde kanten die na montage 
sierlijke naden vormen. Wilt u echter een naadloos plafond, vul 
de naden dan met Plafondplaat Vuller en breng daarna een 
gladde toplaag aan van Rigiplast (zie ook pagina 6 en 7). 
Schroefgaatjes en kopse naden worden op dezelfde manier 
afgewerkt. Kopse naden echter eerst voorbevochtigen. Eventuele 
haarscheurtjes van de naad langs de muur voorkomt u door vóór 
het afvoegen een strookje schilderstape tussen de omringende 
muur en de plaat te plakken (zorg dat het tape niet onder de 
plaat vandaan komt).  Voordat u het plafond verder gaat afwerken, 
het gehele oppervlak voorbehandelen met Rigips Diepgrond.

Een klein verlaagd
plafond tot maximaal 
210 cm overspanning 

kunt u ook maken 
met Rigips Liggers 

(tegen de muur) en 
Rigips Staanders 

(onderlinge afstand 
maximaal 40 cm).

TIP

1. Frame 
Verwijder voor zover mogelijk het oude plafond. Breng de Metalen Rachels om de 40 cm (hart-op-hart-
afstand) haaks op de balklaag aan met Snelbouwschroeven 25 mm. De maximale h.o.h.-afstand van de 
balken bedraagt 60 cm. Laat rondom 1 cm ruimte tussen rachel en muur in verband met het werken van 
de omringende constructie. 
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Rigips Plafondplaat+...

Rigips Plafondplaat+ 
Met Rigips maakt u zelf een mooi strak plafond. Vrijwel 
iedereen is bekend met de Rigips Plafondplaten. Deze gips-
plaat met ronde langskanten wordt al jaren gebruikt voor 
het maken van plafonds. Naast de standaard Plafondplaat 
is verkrijgbaar de Rigips Plafondplaat+. Ideaal voor het 
maken van supervlakke plafonds. Deze 12,5 mm dikke 
gipsplaat heeft rondom afgeschuinde kanten voor een 
eenvoudige vlakke voegafwerking.
 

Voor het monteren van de 
Rigips Plafondplaat+ gelden in principe 
dezelfde richtlijnen als voor een plafond 

met standaard Plafondplaten. Let er 
echter wel op dat bij het afvoegen 

van de platen een Rigips Zelfklevend 
Wapeningsband moet worden toegepast.

LET OP!

Rondom afgeschuinde kanten
Standaard Plafondplaten hebben aan de langszijden een 
ronde kant en aan de kopse zijden een gesneden kant. Het 
naadloos afwerken van deze platen vraagt de nodige tijd 
en vakmanschap. Met de Rigips Plafondplaat+ gaat het 
vlak afwerken veel sneller en een stuk eenvoudiger. De 
plaat heeft namelijk aan 4 zijdes afgeschuinde kanten, 
waardoor u verzekerd bent van een eenvoudige en per-
fecte voegafwerking.

Hoge brandwerendheid en geluidsisolatie
De Plafondplaat+ is 12,5 mm dik, terwijl de standaard  
plafondplaten een dikte hebben van 9,5 mm. De extra 
dikte zorgt niet alleen voor een hogere geluidsisolatie, 
maar ook de brandwerendheid wordt op een nog beter 
niveau gebracht. Daarnaast kunnen er gewichten aan de 
platen worden opgehangen tot 10 kg per plug.

...voor supervlakke plafonds

Plafondplaat

Plafondplaat+

 De voordelen van de Plafondplaat+  

  Plafondplaat Plafondplaat+ 
 Dikte 9,5 mm 12,5 mm
 Kantvorm Ronde kant / gesneden kant Rondom afgeschuinde kant
 Geluidsisolatie + ++
 Brandwerendheid + ++
 Gewicht per plug 7,5 kg 10 kg
 Vlakheid voegafwerking + ++
 Gemak voegafwerking +/- ++

Om een supervlak plafond te creëren zijn er verschillende 
factoren van invloed. Wanneer u onderstaande punten in 
acht neemt, verkrijgt u het beste resultaat:
• een stabiel en vlak regelwerk dat gemonteerd is onder  
 de bestaande vloerconstructie.
• de Rigips Plafondplaat+ aanbrengen volgens de voor- 
 schriften op pagina 4 en 5.
• de voegafwerking uitvoeren zoals is beschreven op  
 pagina 29.
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Rust en comfort
Een extra kamer creëren doet u eenvoudig zelf met Rigips. 
Door te werken met Rigips Wandplaten van 12,5 mm dik 
in combinatie met de Metal Stud Staanders en Liggers 
verkrijgt u op een snelle en gemakkelijke manier een strakke 
en vooral ook stevige wand. Dankzij de afgeschuinde langs-
kanten van de Wandplaten zijn de naden gemakkelijk glad 
af te werken en creëert u de ideale basis voor de afwerking 
met verf, behang of tegels. De wand opbouwen gaat droog 
en snel. U heeft geen last van droogtijden of bijkomende 
vochtproblemen. Daarbij worden leidingen in een handom-
draai in de spouw weggewerkt. Dus hoeveel stopcontacten 
of lampen u ook wilt, alles wordt gemakkelijk  opgenomen 
in de wand.

De ideale scheidingswand...

1. Liggers
Bepaal de gewenste plaats van de wand. Teken de Ligger op de vloer af en bepaal 
daarna met  behulp van een waterpas tegen een Staander de plaats van de 
Ligger aan het plafond. Liggers op maat maken en aan de achterzijde voorzien 
van Riband. Zet de Liggers om de 75 cm vast met Snelbouwschroeven (in hout) 
of slagpluggen (in beton). 

2. Staanders
Staanders op maat maken (1,5 cm korter dan de afstand tussen vloer en  
plafond). De twee buitenste Staanders voorzien van Riband en aan de zijmuur 
om de 75 cm vastzetten met Snelbouwschroeven (in hout) of slagpluggen (in 
beton). Overige Staanders met de opening in dezelfde richting in de Liggers 
klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de Staanders met een hart-op-hart-
afstand van 60 cm. 

Deurkozijn
Wilt u een deur in de wand opnemen, geen probleem. Kijk op pagina 19 voor 
de handleiding. 

3. Beplaten
Als beplating gebruikt u de Rigips Wandplaten van 12,5 mm dik. Snij ze op maat, 
dat wil zeggen 1 cm korter dan de afstand vloer-plafond. Druk met behulp 
van wiggen of een hevel de gipsplaten strak tegen het plafond. Bevestig de 
Wandplaten met Snelbouwschroeven 35 mm uitsluitend tegen de Staanders. 
Gebruik hierbij de Rigips Schroefkop om de schroeven op de juiste diepte in te 
draaien. Houd een schroef afstand van circa 25 cm aan. Werk in de richting van 
de opening van de Staanders, zodat u altijd eerst bij de gesloten zijde van de 
Staander schroeft.

4. Voorzieningen
Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, 
elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen 
eenvoudig door de openingen in de Staanders worden gevoerd. Nadat de 
voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze 
beplaten.

5. Afwerken
Breng Rigips Zelfklevend Wapeningsband over de naden aan en vul deze met 
Rigips Wandplaat Vuller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden 
op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder Wapeningsband. Nadat de Vuller 
is uitgehard, indien nodig, licht schuren. Hierna brengt u een toplaag aan van 
Rigiplast voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale 
oppervlak voorstrijken met Rigips Diepgrond.

...plaatst u zo!
1

2

3

4

5

Voor een goede 
geluidsisolatie dient 

elke kier te worden 
voorkomen. Riband is 

essentieel voor 
het geluiddicht aan-
sluiten van de wand 

op de omringende
constructies.

TIP

Belangrijk voordeel is bovendien dat de Rigips wand een 
zeer hoge geluidsisolatie heeft: zonder minerale wol in de 
spouw heeft de Rigips wand al een betere geluidsisolatie 
dan een standaard blokkenwand van dezelfde dikte. Ook 
op het gebied van brandveiligheid heeft u een betrouwbare 
oplossing, want gips is immers onbrandbaar. Daarom kiest 
u voor een Rigips wand. Dan bent u zeker van kwaliteit!
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Een strakke afwerking...

Rigips Kooflijsten
Voor een strakke afwerking van de overgang tussen de 
wand en het plafond zijn de Rigips Kooflijsten een sierlijke 
oplossing. De kooflijsten zijn zowel geschikt voor moderne 
als klassieke interieurs. De lijsten zijn verkrijgbaar in 3 
typen: de Rigips Kooflijsten 100, 127 en 135. De lijsten 
zijn net als gipskartonplaten gemaakt van gips met een 
omhulsel van sterk karton. Hierdoor zijn de lijsten af te 
werken in elke gewenste kleur.

Kooflijst 100

Kooflijst 127

Kooflijst 135

1. Aftekenen
Teken op de wand en het plafond vanuit de hoek hulplijntjes. In de onder-
staande tabel kunt u aflezen wat de afstanden voor de verschillende typen 
kooflijsten zijn.

...met Rigips Kooflijsten
1

2

4

Uitwendige
hoek

Inwendige
hoek

1 2 3 4

Hoek 1

Hoek 2

Hoek 3

Hoek 4

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

3

Uitwendige
hoek

Inwendige
hoek

1 2 3 4

Hoek 1

Hoek 2

Hoek 3

Hoek 4

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Uitwendige
hoek

Inwendige
hoek

1 2 3 4

Hoek 1

Hoek 2

Hoek 3

Hoek 4

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Uitwendige
hoek

Inwendige
hoek

1 2 3 4

Hoek 1

Hoek 2

Hoek 3

Hoek 4

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Uitwendige
hoek

Inwendige
hoek

1 2 3 4

Hoek 1

Hoek 2

Hoek 3

Hoek 4

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

Wandzijde

Plafondzijde

2. Op maat maken
Bepaal de juiste lengte van de koof-
lijst en zaag deze op maat met een 
fijngetande zaag. Zaag altijd met de 
zichtzijde naar u toe en zorg ervoor 
dat de kooflijst goed ondersteund 
wordt. Schuur de randen lichtjes met 
een fijn schuurpapier.

3. Haakse hoeken
Er zijn in totaal 4 haakse hoeken te zagen (1 t/m 4). Om deze hoeken te zagen 
moet de lijst in verstek worden gezaagd. Met de Rigips Verstekbak zaagt u een-
voudig een nauwkeurig aansluitende hoek.

4. Bevestigen
Breng een ruime laag Rigips Kooflijm 
aan (ongeveer 2 à 3 mm dik) op de 
wand en plafondzijde én op de uit-
einden van de kooflijst. Druk de koof-
lijst op de juiste plaats vast. Verwijder 
de overtollige lijm bij de aansluiting 
en vul hier eventuele naden mee. 
Zorg dat er geen lijmresten op de 
lijsten achterblijven. Verwijder deze 
indien nodig met een vochtige doek 
of spons.

5. Afwerking
Als de lijm droog is (na circa 24 uur) kunt u eventuele naden, gaatjes en  
oneffenheden vullen met de Rigips Kooflijm. Voordat u de lijsten afwerkt met 
verf of latex adviseren wij u de kooflijsten voor te strijken met Rigips Diepgrond. 
Volg voor het verven de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.

Op de verpakking van de Rigips Kooflijsten vindt u nog meer informatie over het 
monteren van de Rigips Kooflijsten.

Een gordijn- of 
schilderijrails kunt 

u onzichtbaar 
wegwerken achter 

de kooflijst.

TIP
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 Rigips Kooflijsten   
  Wand Plafond 
 Kooflijst 100 67 67
 Kooflijst 127 83 83
 Kooflijst 135 84 92 



Een isolerende voorzetwand... ...monteert u zo!

Warm en stil
Door een Rigips Voorzetwand voor een koude muur te 
plaatsen, verhoogt u heel eenvoudig de warmte-isola-
tie van uw woning. Dit doet u snel en gemakkelijk met 
Rigips Wandplaten en Metal Stud Staanders en Liggers. De 
spouw wordt gevuld met minerale wol, waarna kou geen 
kans meer krijgt om binnen te dringen. Ook kunt u met de 
Rigips Voorzetwand problemen van geluidshinder verhel-
pen. Doordat de voorzetwand vrij staat van de bestaande 
muur, wordt een hoge geluidsisolatie verkregen. Een Rigips 
Voorzetwand is natuurlijk ook geschikt om lelijke muren en 
leidingen aan het zicht te onttrekken. Alles wordt zó weg-
gewerkt achter een vlak en glad oppervlak. De wand kunt u 
verder afwerken zoals u wilt met verf, behang, tegels, etc. 

1. Liggers
Teken de Liggers af op circa 1,5 cm van de achterliggende muur. Maak de Liggers 
op maat en breng Riband aan op de rugzijde. Zet de Liggers om de 75 cm vast met 
Snelbouwschroeven (in hout) of slagpluggen (in beton). 

2. Staanders
Maak de Staanders circa 1,5 cm korter dan de afstand vloer-plafond. De twee  
buitenste Staanders voorzien van Riband en om de 75 cm aan de zijmuur vast-
zetten met slagpluggen. De overige Staanders plaatsen met een hart-op-hart-
afstand van 60 cm. Zorg ervoor dat ze met de open zijde in dezelfde richting 
staan. De Staanders klemt u in de Liggers (let op, niet schroeven). Vervolgens de 
Staanders om en om op halve hoogte met bijvoorbeeld een stukje Ligger tegen 
de achterwand steunen.

3. Voorzieningen
Breng nu leidingen, elektradozen en isolatiemateriaal aan. Komen er zeer zware 
voorwerpen aan de wand te hangen, breng dan achterhout aan (zie pagina 30). 
Als de voorzetwand voor een koude muur komt, zorg dan voor ventilatie tussen 
buitenmuur en isolatiemateriaal (boor gaten van 10 mm in de verticale voegen, 
schuinoplopend van buiten naar binnen). Breng vervolgens een dampremmende 
laag aan. Gebruik hiervoor dampremmende folie die u met dubbelzijdig tape 
tegen het frame bevestigt. Let erop dat ook de naden goed afgesloten worden. 
Als u de wand gaat afwerken met tegels of dampdicht vinylbehang, breng dan 
géén dampremmende folie aan en gebruik isolatiemateriaal zonder damp-
remmende laag. 

4. Beplaten 
Als beplating gebruikt u de Rigips Wandplaten. Snij de platen op maat, dat wil  
zeggen 1 cm korter dan de afstand vloer-plafond. Druk met behulp van een 
wig of hevel de gipsplaat strak tegen het plafond. Schroef de platen met 
Snelbouwschroeven 35 mm om de 25 cm uitsluitend vast tegen de Staanders. 
Werk in de richting van de opening van de Staanders, zodat u altijd eerst bij de 
gesloten zijde van de Staander schroeft. Gebruik de Rigips Schroefkop om de 
schroeven op de juiste diepte in te draaien.

5. Afvoegen
Breng Rigips Zelfklevend Wapeningsband over de naden aan en vul deze met 
Rigips Wandplaat Vuller. Nadat de vuller is uitgehard, indien nodig licht schuren. 
Vervolgens een toplaag van Rigiplast aanbrengen voor een glad resultaat. Voordat 
u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Rigips Diepgrond. U 
kunt de wand nu afwerken zoals u wilt met verf, behang, tegelwerk, etc. 

Raamkozijn
Bij een raamkozijn brengt u houten latten (bijv. 12x27 mm) in de hoek  
muur-kozijn aan. Plaats de Staanders bij het kozijn met de ruggen naar elkaar 
toe. Maak vervolgens een raveling van extra Liggers voor de boven- en onderkant 
van het kozijn. Maak deze Liggers aan weerszijden 20 cm langer dan de afstand 
tussen de Staanders. Om de uitstekende delen te kunnen buigen, worden 
de zijkanten van de Ligger ingeknipt. Zet de ravelingen met Snelbouwparkers 
tegen de Staanders vast. De binnenkant van het raam werkt u af met stroken 
Wandplaat. De uitwendige hoeken worden strak en stootvast afgewerkt met Alux 
Hoekbeschermer.

1

2

3

4

5

Breng direct voldoende 
elektra aan in de 

spouw. Stopcontacten 
heeft u immers nooit 

te veel. De Rigips 
Elektradoos is gemak-

kelijk te monteren. 

TIP

Wilt u alleen een mooi 
strak oppervlak, zonder 
isolatieverbetering, dan 

kunt u ook Metalen 
Rachels direct op de 

muur bevestigen. 
Rachels met een 

onderlinge afstand van 
60 cm om de 75 cm met 
slagpluggen vastzetten.

TIP
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Stil en vlak
Loopgeluiden en andere contactgeluiden kunnen een grote 
bron van ergernis zijn, voor uzelf of uw benedenburen. Een 
Rigidur vloer is dan een snelle en doeltreffende oplossing, zowel 
bij houten als betonnen vloeren. Met de handzame Rigidur 
Estrichelementen maakt u snel en eenvoudig een zwevende 
vloer. Hierdoor wordt de isolatie van contactgeluiden sterk ver-
beterd. Het gladde oppervlak kunt u vervolgens vrijwel direct 
afwerken zoals u wilt, want de Rigidur vloer kent geen droogtijd. 
Ook de brandwerendheid wordt met de Rigidur vloer sterk ver-
beterd, vooral bij houten vloeren. Kortom, met het aanbrengen 
van een Rigidur vloer bevordert u het leefcomfort van uw woning 
op meerdere fronten.

1. Voorbereiden
Een Rigidur vloer kan zowel op een houten als betonnen vloer worden gelegd. 
Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel, draagkrachtig en voldoende vlak is. De 
Rigidur vloer is 3 cm dik en kan onvlakheden tot circa 5 mm opvangen. Heeft u  
grotere verschillen, win dan advies in bij Rigips. Plaats de Rigidur Randstroken 
rondom tegen de wanden voor een optimale geluidsisolatie.

2. Legvolgorde
De legvolgorde van de Rigidur Estrichelementen is als volgt: linksachter in de 
hoek (1) beginnen, evenwijdig aan de kortste zijde. Het laatste element van de 
eerste rij maakt u op maat (3a) en met het overgebleven stuk (3b) begint u de 
tweede rij. Let er bij het leggen van de vloer op dat de naden onderling meer 
dan 25 cm verspringen. In ruimtes waar veel wordt gelopen, zoals in gangen, de  
elementen met de looprichting mee leggen. Herhaal bij het leggen van de Rigidur 
vloer steeds de volgende stappen.

3. Zagen
De Rigidur Estrichelementen worden met een handzaag op maat gemaakt. Zaag 
altijd de liplas van het element af dat tegen de omringende constructie aansluit.

4. Lijmen
Breng de Rigidur Estrichlijm in 2 lijmrupsen aan op de uitstekende liplas van het 
geplaatste element. 

5. Leggen
Leg steeds het volgende element strak tegen de reeds geplaatste elementen aan, 
zodat de liplassen precies over elkaar heen vallen.

6. Schroeven
Voor een optimale lijmverbinding, brengt u direct enkele schroeven aan in de liplas-
verbinding. Gebruik hiervoor Rigidur Schroeven 19 mm en sta hierbij altijd op het te 
schroeven element. Houd een schroefafstand van maximaal 25 cm aan. 

Een vlakke en stille vloer... ...legt u zo!
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Zorg voor zo min 
mogelijk naden in de 

deuropening.

TIP

TIP

Een vloerbeëindiging 
(bijvoorbeeld bij een  

trap) maakt u van een 
metalen hoekprofiel.

Bij het Rigidur  
element verwijdert u 

tevens een strook  
minerale wol van 5 cm 

breed en breng daar- 
voor in de plaats een  

strook hout van  
dezelfde afmeting.

7. Afwerken
Nadat de Rigidur vloer is gelegd en de lijm is uitgehard, kunt 
u de naden en schroefkoppen afvoegen met Rigidur Vuller. 
Breng de vuller aan met een plamuurmes. Na uitharding 
van de voeg eventueel licht schuren voor een vlak en glad 
resultaat. De vloer is nu klaar voor verdere afwerking zoals 

laminaat, zwevend gelegd parket, vloerbedekking of vinyl. 
Keramische tegels kunnen ook; tot een maximale afmeting 
van 30x30 cm. Volg voor de afwerking altijd de richtlijnen 
van de desbetreffende fabrikant.

Als u een hele 
verdieping wilt verbou-

wen, plaats dan eerst  
de scheidingswanden  

en leg vervolgens de 
Rigidur vloer. 

Zo heeft u de optimale 
geluidsisolatie.

TIP
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Een mooie schuine kap... ...krijgt u zo!

Warm en vlak
Van een oude rommelzolder, maakt u met Rigips snel 
en eenvoudig een comfortabele ruimte. De balken en 
de houten zolderkap werkt u vlak en glad af met Rigips 
Plafondplaten. Samen met de Rigips Metal Stud Staanders 
en Liggers gaat dat gemak kelijk en mooi strak. Door  
minerale wol in de spouw aan te brengen, wordt uw 
zolder meteen geïsoleerd. Dit scheelt u aanmerkelijk in 
energiekosten. Ook de geluidsisolatie en brandveiligheid  
van de (houten) zolderkap worden met deze Rigips af-
werking aanzienlijk verhoogd. Door vanaf de laagste balk 
een verticaal frame aan te brengen ontstaat het knieschot. 
Hiermee wordt ook het laagste, minder toegankelijke deel 
van de zolderkap strak afgewerkt. 

1. Frame schuine kap 
Schroef de Liggers om de 75 cm tegen de zijkant van de balken vast met Rigips 
Snelbouwschroeven 35 mm. Zorg ervoor dat de voorzijde van de Liggers gelijk 
komt met de voorzijde van de balken. Maak de Staanders op lengte, dat wil 
zeggen 1,5 cm korter dan de afstand tussen de balken. De Staanders worden 
tussen de Liggers geplaatst met de openingen in dezelfde richting en met een 
hart-op-hart-afstand van 30 cm. Bij aansluitende muren de Staanders aan de 
achterzijde van Riband voorzien en vastzetten met slagpluggen. 

2. Frame knieschot 
Breng voor het knieschot eerst een driehoekige lat tegen de onderzijde van 
de onderste balk aan. Schroef de Liggers, voorzien van Riband, tegen deze lat 
en bepaal de plaats van de Ligger op de vloer. Zet deze Ligger (ook voorzien 
van Riband) vast met Snelbouwschroeven (in hout) of slagpluggen (in beton). 
Verder brengt u het frame van het knieschot op dezelfde manier aan als dat 
voor de schuine kap. 

3. Isolatie
Achter het frame kan minerale wol worden aangebracht. Om condensatie-
problemen te voorkomen, brengt u vervolgens een dampremmende folie op 
de profielen aan met behulp van dubbelzijdig tape of schroeven. Is het dak 
onder de pannen voorzien van een dampremmende laag of liggen er leien of 
shingels op, ventileer dan tevens de spouw (circa 5 cm) tussen dakbeschot en 
minerale wol.

TIP

Als u na het afwerken 
van de schuine kap

 een zolderwand wilt 
plaatsen, neem dan op 

de gewenste plaats extra 
Staanders op.

De wand kan hier later 
stevig tegenaan

bevestigd worden. 
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4. Beplaten 
Maak de Rigips Plafondplaten op maat en schroef ze met Snelbouwschroeven 
35 mm tegen de Staanders (schroefafstand 20 cm). Let erop dat de platen van 
het knieschot circa 1 cm van de vloer blijven. Wilt u extra stootvastheid bij het 
knieschot, gebruik dan Rigidur Gipsvezelplaten (zie pagina 20 en 21).

5. Afwerken
Naden, kopse kanten, schroefgaten en eventuele beschadigingen werkt u af 
met Plafondplaat Vuller. In de hoek tussen de schuine kap en het knieschot 
brengt u tevens Alux Hoekbeschermer aan voor een mooie strakke hoek. Zodra 
de vuller droog is, een toplaag van Rigiplast aanbrengen voor een glad resultaat. 
Hierna het totale oppervlak voorstrijken met Rigips Diepgrond. Het dakvlak 
kan nu worden afgewerkt met bijvoorbeeld verf of latex. U kunt natuurlijk ook 
volstaan met het afwerken van de schroefkoppen en de kopse naden. De ronde 
kanten blijven dan gewoon in het zicht. 

TIP

Breng meteen een
dakraam aan. Dat 

geeft veel licht en de
ruimte lijkt groter.

De ruimte achter het 
knieschot kunt u mooi 

gebruiken voor het 
opbergen van uw

niet-dagelijkse spullen. 
Plaats in dit geval het 
isolatiemateriaal met 
folie tegen de schuine 

kap en maak een deurtje 
van multiplex in het 

knieschot.

TIP
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Een extra zolderkamer... ...is zo gecreëerd!

Rust en ruimte 
Met het plaatsen van een Rigips Scheidingswand op zolder 
creëert u een extra kamer, die u kunt benutten als werk-
kamer, slaapkamer of hobbykamer. De zolderwand wordt 
snel en gemakkelijk opgebouwd uit Rigips Wandplaten en 
Metal Stud Staanders en Liggers. Dankzij het lage gewicht 
is de Rigips wand op elke ondergrond te monteren, dus 
ook op een houten vloer. De platen snijdt u eenvoudig op 
maat voor een perfecte aansluiting tegen de schuine kap. 
Elektraleidingen en telefoon- of internetkabels werkt u 
direct weg in de spouw van de wand. Het eindresultaat 
van uw klus is een stevige wand met een hoge geluids- 
isolatie en brandwerendheid, met bovendien een vlak, glad 
en naadloos oppervlak.

1. Hoofdligger 
Op 261 cm vanaf de vloer komt het hart van de hoofdligger. Teken loodrecht  
boven de vloerligger op beide dakvlakken deze hoogte van 261 cm af. Om de 
lengte van de hoofdligger te bepalen, zet u deze punten met behulp van een 
waterpas of schietlood over op de vloer. Maak de hoofdligger van twee Liggers, 
die u ruggelings met Snelbouwparkers (om de 15 cm) aan elkaar bevestigt. De 
onderste Ligger moet aan weerszijden 30 cm langer zijn dan de zojuist bepaalde 
lengte. Om de uitstekende delen naar beneden te kunnen ombuigen, worden de 
zijkanten van de Ligger ingeknipt. De bovenste Ligger knipt u aan weerszijden 
schuin af.

2. Frame
Breng Riband aan op de omgebogen delen van de hoofdligger en bevestig ze 
met de geëigende bevestigingsmiddelen tegen de schuine kap (met het hart op 
261 cm). Vervolg met de omtrek van het frame: tegen het dakbeschot en op de 
vloer de Liggers, tegen het knieschot de Staanders. Breng steeds Riband aan op 
de rugzijde en bevestig ze om de 75 cm tegen de omringende constructie. Maak 
de overige Staanders op maat (circa 1,5 cm korter dan de afstand vloer-hoofd- 
ligger of hoofdligger-dak) en klem ze in de Liggers met de open zijden in dezelfde 
richting. Houd hierbij een hart-op-hart-afstand aan van 60 cm.

3. Deurkozijn
Rigips wanden zijn 7 cm dik, precies de afmeting van standaard deurkozijnen. 
Wanneer een meestel-kozijn in de wand wordt opgenomen, wordt de vloerligger 
onderbroken op de plaats waar het kozijn komt. Plaats nu de Staanders bij het 
kozijn en stel ze met een waterpas. Zet deze Staanders met Snelbouwparkers 
vast aan de vloer- en (hoofd)ligger. Plaats het meestel-kozijn en stel het volgens 
de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Boven het kozijn brengt u een extra 
Ligger aan voor de raveling. Maak deze aan weerszijden 20 cm langer dan de 
breedte van het kozijn. Om de uitstekende delen naar boven te kunnen ombuigen, 
worden de zijkanten van de Ligger ingeknipt. Schroef de raveling met Snel-
bouwparkers aan de kozijnstaanders. Bevestig de kozijnstaanders en de raveling 
met Snelbouwschroeven aan het kozijn. Indien u kiest voor een nastel-kozijn, volg 
dan voor de montage de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

4. Beplaten en afwerken 
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De Rigips Elektradoos 
past precies in de 

spouw van de Rigips 
wand en is gemakkelijk

aan de Wandplaat
te bevestigen.

TIP

Door gebruik te 
maken van Rigips 

Plafondplaat+ werkt 
u ook de dwarse naad 

eenvoudig vlak af.

TIP Deuren worden vaak 
met meer kracht dicht 
gedaan dan gewenst. 

Zorg ervoor dat er geen 
naad zit in het verlengde 

van de kozijnstaander en 
zorg voor meer schroeven 

in de kozijnstaanders. 

TIP

De beplating en afwerking van de 
zolderwand zijn verder zoals beschre-
ven bij de Rigips Scheidingswand. 
Vanwege de hoogte zult u echter 
te maken krijgen met dwarsnaden. 
Gebruik zo mogelijk hele plaatlengten 
en plaats passtukken aan de onder-
kant. Zorg ervoor dat de horizontale 
naden minimaal 25 cm verspringen. 
Om deze dwarsnaden te kunnen 
afwerken, snijdt u de kopse kanten 
van de plaat schuin af, zodat een 
diepe v-naad ontstaat. Deze voegt u, 
na voorbevochtiging, af met Rigips 
Wand plaat Vuller en Rigiplast.

Het plaatsen van een scheidingswand op zolder verloopt in 
principe op dezelfde manier als de Rigips Scheidingswand 
(zie pagina 8 en 9). Omdat de nokhoogte hoger is dan 
260 cm (de lengte van de Staanders en de Wandplaten) is 
echter een hoofdligger nodig. Deze eenvoudige oplossing 
is hiernaast beschreven, evenals het opnemen van een 
deurkozijn in de wand. 
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Stootvaste aftimmeringen... ...maakt u zo!

Sterk en stootvast
Voor sommige klussen in huis heeft u een handzame plaat 
nodig, die extra sterk en stootvast is. De Rigidur gipsvezel-
plaat is hierop het antwoord. De plaat heeft een formaat 
van 60x120 cm en is dankzij het harde plaatoppervlak 
bestand tegen een stootje. Rigidur is gemakkelijk te zagen 
en te schroeven (zowel op hout als metaal) en heeft boven-
dien een glad, voorbehandeld oppervlak dat veelzijdig is af 
te werken met verf, behang, tegels, etc. Rigidur is de ideale 
plaat voor het maken van bijvoorbeeld een omtimmering 
voor leidingen en sanitaire installaties of voor het maken 
van stootvaste wanden in gangen, bijkeukens, garages, 
praktijkruimtes, hobbyruimtes, etc.  Extra makkelijk is het, 
om voorwerpen aan Rigidur op te hangen. Een klein schil-
derij bevestigt u al aan een gewone schroef en aan een 

1. Rachels
Maak een regelwerk van houten rachels met een hart-op-hart-afstand van 
40,5 cm tegen de bestaande muur (40 cm wanneer u de naden in het zicht 
wit laten). Bescherm indien nodig het regelwerk tegen vocht vanuit de muur. 
Bevestig de rachels met slagpluggen (om de 75 cm) in de muur. Gebruik Rigips 
Snelbouwschroeven bij een houtachtige ondergrond. 

2. Voorzieningen
Als het regelwerk is gemonteerd, kunnen de leidingen, elektradozen en minerale 
wol aangebracht worden. 

3. Op maat zagen
Zaag de Rigidur platen op maat. Houd hierbij de zichtzijde naar boven, zo krijgt u 
een mooie strakke zaagsnede. 

4. Beplaten 
Bevestig de Rigidur platen haaks op de rachels en houd de platen ongeveer  
1 cm vrij van de vloer. Zorg ervoor dat de verticale naden onderling minimaal 
40 cm verspringen. Gebruik voor de bevestiging Rigidur Schroeven 30 mm en 
houd een schroefafstand aan van circa 25 cm. Met de Rigips Schroefkop worden 
de schroeven op de juiste diepte ingedraaid. Als u het oppervlak naadloos wilt 
afwerken, houd dan tussen de platen een afstand van 5 mm aan. Bij het in het 
zicht laten van de naden, kunnen de platen gewoon strak tegen elkaar worden 
gemonteerd.

5. Afvoegen
Naden goed volzetten met Rigidur 
Vuller en gladstrijken met een breed 
plamuurmes. Na uitharding, indien 
nodig, licht schuren. Breng vervolgens 
een toplaag aan van Rigiplast voor 
een glad resultaat. De uitgeharde 
Rigiplast, indien nodig, licht schuren. 
Schroefgaten en eventuele beschadig-
ingen werkt u op dezelfde wijze af. 

6. Afwerken

1
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4

Rigips Plaatplug kunt u zelfs tot 35 kg per plug ophangen. 
Rigidur is overal in huis toe te passen (ook in de badkamer). 
De plaat is brandwerend  en zorgt in een wand- of plafond-
constructie voor een optimale geluidsisolatie. 

De ruimte onder de 
trap is vaak onbenut. 

Met een Rigidur wand 
creëert u extra 

opbergruimte in 
de gang.

TIP

Aan Rigidur kunt u 
met een gewone 

schroef al voorwerpen 
bevestigen tot 15 kg. 

Met Rigips 
Plaatpluggen zelfs 

35 kg per plug.

TIP

2

5

6

Rigidur kunt u vervolgens direct afwerken zoals u wenst met bijvoorbeeld verf, 
behang of tegelwerk. Wanneer u gaat verven dienen alleen de voegen te worden 
voorgestreken met Rigips Diepgrond. Zorg in de badkamer altijd voor een water-
dicht tegelwerk (zie pagina 22 en 23).
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De badkamer verbouwen... ...doet u zo!

Stevig en vochtbestendig 
De badkamer is een ruimte waar extreem vochtige om- 
standigheden kunnen heersen. Met de Rigips Badkamer-
plaat maakt u op een snelle manier een stevige wand die 
u extra zekerheid biedt tegen vocht. De Badkamerplaat 
is een volledig geïmpregneerde gipsplaat van 12,5 mm 
dik, waardoor vocht en schimmel geen kans krijgen. 
Badkamerplaten vormen in vochtige ruimtes de ideale 
ondergrond voor tegelwerk. Bovendien profiteert u van 
het feit dat alle leidingen en voorzieningen voor douche, 
bad of toilet gemakkelijk in de spouw van de Rigips wand 
zijn weg te werken. Voor het plafond gebruikt u het 
handzame Talent Board. Deze plaat biedt eveneens extra 
zekerheid in vochtige omstandigheden en is ook herken-
baar aan de groene kleur. Dus ook in de badkamer heeft 
Rigips de ideale oplossing voor u.

De groene platen van Rigips
Met Rigips kunt u uw badkamer naar eigen wens verbouwen. Met de speciale 
groene platen bent u verzekerd van een goed resultaat. De Badkamerplaat is 
ideaal voor het maken van scheidings- en voorzetwanden in vochtige ruimtes. De 
algemene handleidingen staan beschreven op pagina 8, 9, 12 en 13. Het plafond 
in de badkamer maakt u met Talent Board. Volg de instructie voor het maken 
van een plafond op pagina 4 en 5. In de natte gedeelten dient u te zorgen voor 
een waterdichte afwerking. Deze en andere specifieke aandachtspunten voor 
vochtige ruimtes zijn hieronder beschreven.

1. Wastafels en leidingen
Voor het ophangen van de wastafel brengt u een strook multiplex van 18 mm 
aan tussen de Staanders. Zet deze met een schroef tegen beide Staanders vast. 
Schroef de Badkamerplaat die ervoor komt vervolgens op meerdere plaatsen 
tegen dit achterhout. De zware last wordt nu verdeeld over de wand. Ter voor-
koming van conden satie worden de waterleidingen voorzien van pijpisolatie.

2. Kimnaden 
De naden tussen wand en vloer worden waterdicht afgedicht met Rigips 
Kimband. Let vervolgens goed op de waterdichte tegelafwerking.

3. Waterdicht tegelen
Nadat het hele oppervlak is voorbehandeld met Diepgrond, brengt u een water-
dichte, flexibele tegellijm aan. Kam de lijm in horizontale  richting door en breng 
de tegels aan. Betegelen tot daar waar de wand direct met water belast kan 
worden, bijvoorbeeld in de douchecel tot net boven de douchekop. Tegels voegen 
met een waterdicht, flexibel voegmiddel. Volg hierbij altijd de instructies van de 
desbetreffende fabrikant.

4. Kitten
Naden en aansluitingen wand–wand en wand–vloer, evenals aansluitingen met 
douchebak, bad, kranen, etc. afdichten met siliconenkit. Let er bij het betegelen 
op, dat er een voldoende ruime kitnaad ontstaat, zodat de kit voldoende hecht-
oppervlak heeft.
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Een wandbeëindiging 
verstevigt u met een 

extra Staander. De 
kopse kant afwerken 

met een strook 
gipsplaat en de 

hoeken met Alux 
Hoekbeschermer. Wilt 

u een dikkere wand, 
breng aan beide 
zijden een extra 

plaatlaag aan.

TIP
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Stukadoren als een vakman… … zo gedaan met Rigips TopStuc

Glad en wit
Veel mensen zien stukadoren als een klus in huis die alleen 
uitgevoerd kan worden door een vakman. Met de intro-
ductie van Rigips TopStuc is dit verleden tijd. Dankzij de 
unieke eigenschappen van het gips én de stap-voor-stap 
handleiding kan iedereen stukadoren! Rigips TopStuc is 
speciaal ontwikkeld, zodat ook doe-het-zelvers die geen of 
weinig ervaring hebben met stukadoren, er gemakkelijk en 
prettig mee kunnen werken!

Rigips TopStuc is een wit stukadoorsgips dat uitermate 
geschikt is voor het glad afwerken van gasbeton, gips-
platen, kalkzandsteen, gipsblokken, beton, metselwerk en 
bestaand pleisterwerk. Het product kan tevens worden 
gebruikt voor het vastlijmen van gasbeton- en gipsblokken.

1. Voorstrijken
Bewerk de gehele ondergrond, voor het stukadoren, met Rigips TopStuc Primer. 
Deze voorstrijk zorgt voor een optimale verwerking en hechting van Rigips TopStuc.

2. Aanmaken
Gebruik voor het aanmaken van het gips altijd een schone kuip/ emmer en een 
schone mixer. Giet de benodigde hoeveelheid water in de kuip (17 liter per 20 kg 
gips) en strooi het gips er rustig bij. Laat het gips enkele minuten staan en meng 
vervolgens het gips met een elektrische mixer tot een egale en klontvrije massa. 

3. Aanbrengen
Schep met een troffel het aangemaakte gips op het raapbord en breng het daarna 
met een pleisterspaan aan op de ondergrond. 

4. Reien (direct na het aanbrengen) 
Reien is een belangrijke stap om een vlak eindresultaat te bereiken; besteed 
hier extra aandacht aan. Haal met een reilat het te veel aangebrachte gips weg 
(afreien). Dit zorgt er tevens voor dat de gipslaag wordt uitgevlakt. Vul plekken 
waar te weinig gips zit op met extra gips.

5. Messen (ca. 25-30 min. na het reien)
Begin met messen als het gips (bijna) niet meer in te drukken is. Houd het spack-
mes in een hoek van 45° op het oppervlak en trek het gips glad. Werk bij voorkeur 
van boven naar beneden en zorg ervoor dat alle gaatjes en oneffenheden dicht 
en vlak worden gemaakt. 

Eisen aan de ondergrond
Zowel de te stukadoren als de te lijmen ondergrond moeten 
stabiel, vrij van losse delen, droog, stof-, vet-, en vorstvrij 
zijn. Indien er scheuren in de ondergrond zitten, dan moet 
deze gewapend worden met een stucgaas.

Maak gebruik van Rigips 
TopStuc profielen om het 

af te werken oppervlak 
gemakkelijk vlak te 

krijgen. Deze profielen 
vooraf met enkele dotten 

gips vastzetten op de 
muur en stel deze vlak 

m.b.v. een waterpas. 
De witte kunststof 

profielen zijn vrijwel niet 
zichtbaar. U kunt ze dus 

eventueel laten zitten; 
zeker als u de muur later 

afwerkt met behang.

TIP

2

3

4

6. Sponzen (ca. 15-20 min. na het messen)
Het echte glad maken van het gips heet sponzen. Start met sponzen als het gips 
nog een klein beetje plakt. Om te kunnen sponzen, maak de schuurspons nat en 
schuur het gips in een draaiende beweging op. Hierbij ontstaat een fijne sliblaag.

7. Pleisteren (direct na het sponzen)
Pleister het gips glad. Houd de pleisterspaan in een hoek van 30° op het oppervlak 
en pleister de sliblaag glad. Hierbij ontstaat een glad eindresultaat.
Het grote voordeel van Rigips TopStuc is dat pleisteren kan worden herhaald om 
een nog gladder resultaat te verkrijgen. 

8. Afpleisteren (ca. 30 min. na de eerste keer pleisteren) 
Maak het gips een beetje nat met de blokkwast. Herhaal om een nog gladder 
eindresultaat te verkrijgen de handeling met de pleisterspaan, zoals beschreven 
bij het pleisteren.

9. Droogtijd/ Eindafwerking
Het gips moet volledig droog zijn. De droogtijd van het gips is afhankelijk van 
de temperatuur en vochtigheid van de ruimte. In de regel droogt Rigips TopStuc 
ca. 1 mm per dag. Om het gips definitief af te werken met behang, verf of een 
sierpleister kan het oppervlak het beste behandeld worden met voorstrijk Rigips 
Diepgrond. Dit bindt stof en vermindert zuigende werking waardoor bespaard 
wordt op verf, latex en behanglijm.

Meer uitgebreide informatie over stukadoren met Rigips TopStuc vindt u in de speciaal hiervoor ontwikkelde 

brochure. Op www.rigips.nl kunt u bovendien een instructievideo met Dennis Mulder bekijken.

6

7

8



Zo eenvoudig is klussen... ...met Rigips!

Werken met Rigips is echt bijzonder gemakkelijk. Zeker 
als u de kneepjes van het vak in acht neemt. Met de basis-
informatie op deze zes pagina’s zal het zeker lukken. 

Vervoer

Gipsplaten moeten vlak en droog vervoerd worden. 
Leg balkjes op de allesdrager van uw auto of aan-
hanger en dek de platen bij regen af met folie. Of 
informeer bij uw bouwmarkt naar de mogelijkheid 
voor thuisbezorgen. 

1

De profielen maakt u eenvoudig op maat met een 
blikschaar, ijzerzaag of slijptol. Bij Staanders en Liggers 
de zijkanten inknippen, profiel knikken en rug door-
knippen.

Metal Stud profielen
op maat maken

Gereedschap

Dit is al het gereedschap dat u nodig heeft om te wer-
ken met Rigips.

Metal Stud frame

Gipsplaten monteert u snel en gemakkelijk op een 
Metal Stud frame. De voordelen zijn legio. Metal Stud 
is (en blijft) altijd recht! Staanders worden simpelweg 
in de Liggers geklemd (let op, niet schroeven). Leidingen 
kunt u eenvoudig doorvoeren door de poortjes in de 
Staanders. Metal Stud zorgt bovendien voor een hoge 
geluidsisolatie.

2

3

Gipsplaten snijdt u met een gereedschapsmes een-
voudig op maat. Plaat aan de zichtzijde insnijden, 
breken en karton aan de rugzijde insnijden.

Gipsplaten
op maat maken

1

2

3

Gipsvezelplaten
op maat maken

Gipsvezelplaten worden met een fijngetande zaag op 
maat gemaakt.
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Met Rigips Snelbouwschroeven bevestigt u de Rigips 
platen snel en gemakkelijk tegen de profielen. Gebruik 
een hoogtoerige schroefmachine (minimaal 2500 toe-
ren/minuut) of boormachine met regelbaar toerental. 
U hoeft Metal Stud niet voor te boren; de schroef boort 
zichzelf door het metaal. Met de Rigips Schroefkop 
worden de schroeven op de juiste diepte in de plaat 
gedraaid.

Schroeven

Openingen maakt u eenvoudig met een gatenzaag 
of schrobzaag. Met een rattestaart of rasp kunt u de 
randen netjes bijwerken. 

Openingen

Elektra

Elektraleidingen werkt u gemakkelijk weg in de spouw 
achter de Rigips platen. Hetzelfde geldt voor hori-
zontale leidingen; deze voert u gemakkelijk door de 
openingen in de Staander. Met de Rigips Elektradoos 
worden stopcontacten en schakelaars gemakkelijk 
gemonteerd.

Rigips Wandplaten worden 1 cm vrij van de vloer en 
strak tegen het plafond bevestigd. Gebruik voor het 
liften van de platen een wig of  maak een hevel van een 
lat en een plankje. Zo heeft u beide handen vrij voor het 
schroeven.

Vrij van de vloer

Plaats de plinten tegen de wand en zet ze vast met 
schroeven. Plint eventueel eerst voorboren. De schroef-
gaten werkt u later af met bijvoorbeeld een houtvul-
middel.

Plintafwerking

Beschadigingen in wand of plafond repareert u snel 
en eenvoudig met Rigips Unifill (universeel reparatie- 
middel). Grote beschadigingen repareert u met behulp 
van 2 stukken Metalen Rachel (of stroken hout) die u 
achter de op maat gemaakte opening vastzet. Maak een 
passtuk van gipsplaat en schroef dit op de rachels. Werk 
de naden en schroeven op de gebruikelijke wijze af. 

Reparaties

Kopse of gesneden kanten bij de Wand- en 
Plafondplaten worden eerst afgeschuind met een 
scherp mes. Zo ontstaat een diepe v-naad die u kunt 
afwerken met een Rigips Vuller en Rigiplast. Deze 
naad eerst goed bevochtigen. Voor het eenvoudig 
afwerken van kopse naden kunt u ook gebruik maken 
van Rigips Plafondplaat+. 

Kopse naden

Rigips Plafondplaten hebben ronde langskanten. Deze 
vormen na montage sierlijke naden en hoeven niet te 
worden afgevoegd. Wilt u echter een naadloos opper-
vlak, gebruik dan Rigips Plafondplaat Vuller om de 
naden te vullen. En werk de naden daarna glad af met 
een brede toplaag van Rigiplast. Schroefgaatjes werkt u 
op dezelfde wijze af.

Naden Plafondplaten

Rigips Wandplaten en de Rigips Plafondplaat+ heb- 
ben afgeschuinde kanten. Deze vormen na montage 
een verdiept gedeelte ter plaatse van de naad, die  
vervolgens gemakkelijk glad is af te werken. Nadat u 
eerst Rigips Zelfklevend Wapeningsband aangebracht 
heeft, wordt de naad gevuld met Rigips Wandplaat 
Vuller. Indien nodig schuren en/of een tweede laag  
vuller aanbrengen. Werk de naden daarna glad af met 
een brede toplaag van Rigiplast. Schroefgaatjes werkt u 
op dezelfde wijze af, echter zonder wapeningsband.

Naden Wandplaten en
Plafondplaat+
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Door een brede toplaag van Rigiplast over de voegen-
vuller aan te brengen worden de naden mooi glad 
afgewerkt. Rigiplast is zeer dun aan te brengen, zodat 
een vloeiende overgang tus-sen het plaatoppervlak en 
de voegafwerking ontstaat. Zodra de Rigiplast is uit-
gehard kunt u het schuren tot de gewenste gladheid.  

Glad afwerken

Als u de naden onafgevoegd wilt laten, kunnen de 
Rigidur Gipsvezelplaten stotend worden gemonteerd. 
Wilt u een naadloos oppervlak, houd dan 5 mm 
afstand tussen de platen. Vul deze naad met Rigidur 
Vuller en strijk de naad glad af. Voor een gladde 
afwerking brengt u vervolgens een toplaag Rigiplast 
aan. 

Naden Rigidur Gipsvezelplaten Zware voorwerpen

Zware voorwerpen die ook nog eens zwaar belast  
kunnen worden, zoals wastafels en keukenkastjes,  
worden bevestigd met behulp van achterhout. Schroef 
18 mm dik multiplex met Snelbouwschroeven tegen de 
Staanders vast. (Zet de Staanders met de ruggen naar 
elkaar toe of maak een gleuf  in het hout op de plaats 
waar de Staander het hout wegdrukt). De gipsplaat die 
ervoor komt, schroeft u behalve op de Staanders ook 
op voldoende plaatsen tegen het achterhout vast. De 
zware last wordt nu verdeeld over de gehele wand. U 
kunt zware voorwerpen ook op die plaatsen bevestigen 
waar de Staanders zitten. 

Stucplafond

Een plafond van Stucplaten dient als drager van Rigips 
TopStuc (minimale stucdikte 8 mm). De  Stucplaten wor-
den op dezelfde wijze aangebracht als de Plafondplaten, 
echter met het volgende verschil. Langsnaden van de 
platen met een tussenruimte van 5 - 8 mm monteren. 
Kopse naden niet afschuinen en stotend bevestigen. 
Rigips TopStuc wordt vervolgens door de naad heen 
gedrukt en draagt zo het stucwerk.

Afwerken

Rigips platen kunt u, na het voorstrijken met Rigips 
Diepgrond, afwerken met verf, behang, tegels of wat 
u maar wilt. Diepgrond zorgt niet alleen voor vermin-
dering van de zuigende werking, waardoor u bespaart 
op verf, latex etc, maar zorgt er tevens voor dat behang 
later gemakkelijk kan worden verwijderd. Volg bij de 
afwerking altijd de gebruiksaanwijzing van de des-
betreffende fabrikant. 

Verven

Behangen

Tegelen

Voorstrijken

Hoeken

Maak een haakse hoek door het eerste gedeelte van 
de wand te plaatsen en aan beide zijden te beplaten. 
Haaks hierop de Staander voor het volgende deel 
bevestigen (door de Wandplaat heen op de Staander 
schroeven). De uitwendige hoek werkt u strak en stoot-
vast af met Alux Hoekbeschermer, Wandplaat Vuller 
en Rigiplast. 
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Wandplaat

Witte gipsplaat van 12,5 mm dik met afgeschuinde 
langskant, voor het maken van stevige wanden. Door 
de afgeschuinde kant zijn de platen gemakkelijk glad 
en naadloos af te werken. Afmeting: 60x260 cm.

Plafondplaat

Witte gipsplaten van 9,5 mm dik met ronde langs-
kant, voor het maken van plafonds of afwerking van 
de schuine kap op zolder. De ronde kanten vormen 
sierlijke naden die echter ook afgevoegd kunnen wor-
den. De plaat is 60 cm breed en standaard leverbaar 
in de lengtes 200, 260, 300 en 360 cm.

Plafondplaat+

Gipsplaat van 12,5 mm dik met rondom afgeschuinde 
kanten, voor het maken van super vlakke plafonds. 
Door de afgeschuinde kant zijn de platen makkelijk, 
vlak en naadloos af te werken. Afmeting: 60x240 cm.

Rigidur Gipsvezelplaat

Handzame gipsvezelplaat van 10 mm dik met een 
volle kant en hard oppervlak, uitermate geschikt voor 
ruimtes waar extra stootvastheid vereist is. Afmeting: 
60x120 cm.

Rigidur Estrichelement

Vloerelement van 30 mm dik, bestaande uit Rigidur 
Gipsvezelplaten en minerale wol. Voor verbetering 
van de vlakheid, geluidsisolatie en brandwerendheid 
van de bestaande vloer. Afmeting: 50x150 cm.

Met deze platen... ...van Rigips zit het zo!

Stucplaat 

Gipsplaat van 9,5 mm dik met een ronde kant en 
een speciaal poreus karton. De Stucplaat is speci-
fiek geschikt voor het aanbrengen van pleisterwerk 
(minimaal circa 8 mm dik). Afmeting: 40x200 cm. Zie 
verder pagina 30.

Rigips heeft verschillende pluggen voor het ophangen  
van voorwerpen aan gipsplaten. In onderstaande tabel-
len vindt u de maximale belasting per plug.

Ophangen voorwerpen

Plaatplug

 Plaatplug Gipsplaat  Gipsplaat  Gipsvezelplaat

  9,5 mm  12,5 mm   10 mm

 Plafond  7,5 kg  10 kg 12,5 kg

 Wand  15 kg  20 kg 35 kg
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Badkamerplaat

Groene volledig geïmpregneerde gipsplaat van 12,5 
mm dik met afgeschuinde langskant. Ideaal voor het 
maken van stevige wanden in vochtige ruimtes, zoals 
badkamer, toilet of keuken. Afmeting: 60x260 cm.

Met deze producten... ...van Rigips zit het zo!

Talent Board

Handzame groene gipsplaat van 9,5 mm dik met 
(half) ronde langskant. Het karton is geïmpregneerd 
waardoor het geschikt is voor het maken van plafonds 
in vochtige ruimtes, zoals badkamer, toilet of keuken. 
Afmeting: 60x120 cm.

Metal Stud Staander

Metal Stud C-profiel te gebruiken in combinatie met 
Rigips Liggers. Voor het snel en gemakkelijk maken 
van een frame bij Rigips wanden. De Staanders zijn 
altijd recht en zorgen voor een hoge geluidsisolatie. 
Tevens zitten er in de Staanders poortjes waardoor 
leidingen kunnen worden doorgevoerd. Afmeting: 260 
cm lang, 4,5 cm breed.

Metal Stud Ligger

Metal Stud U-profiel te gebruiken in combinatie met 
Rigips Staanders. Voor het snel en gemakkelijk maken 
van een frame bij Rigips wanden. De Liggers zijn 
altijd recht en zorgen voor een hoge geluidsisolatie. 
Afmeting: 250 cm lang, 4,5 cm breed.

Rachel

Metalen Z-profiel voor het maken van het regelwerk 
bij een plafond. De Rachel is altijd recht en kan 5 mm 
hoogteverschil van de balken opvangen. Bovendien 
zorgt de Rachel voor een positieve bijdrage aan de 
geluids isolatie. Afmeting: 300 cm lang, 2 cm hoog. 

Snelbouwschroeven

Gipsplaatschroeven voor het bevestigen van Rigips 
gipsplaten op een Metal Stud of houten frame. Zonder 
voorboren! Tevens voor het bevestigen van Metal Stud 
profielen op een houtachtige ondergrond. Verkrijgbaar 
in de lengtes: 25 mm, 35 mm, 45 mm en 55 mm.

Schroefkop

Schroefbitje dat ervoor zorgt dat Snel  bouwschroeven 
en Rigidur Schroeven tot precies de juiste diepte in de 
plaat gedraaid worden.  

Rigidur Schroeven

Speciale gipsvezelplaatschroeven met dub bele schroef-
draad en freeskopje. Voor het bevestigen van Rigidur 
Gipsvezel platen (30 mm) en voor het onderling ver-
binden van Rigidur Estrichelementen (19 mm).

Snelbouwparkers

Zelftappende parkers voor het onderling bevestigen 
van Metal Stud profielen in speciale situaties zoals 
bij de raveling van kozijnen of vensters. Inhoud: 50 
stuks.

Rigidur Randstroken

Minerale wolstrook van 1x3x50 cm voor het geluids-
isolerend en brandwerend afdichten van de aansluiting 
tussen vloer en wand bij Rigidur Estrichelementen. 
Inhoud: 20 meter.

Riband

Zelfklevend band voor luchtdichte aansluiting tussen 
de Rigips wand en de omringende constructies, waar-
door een optimale geluids- en warmte-isolatie wordt 
verkregen. Inhoud: 5 meter.
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Rigips TopStuc

Rigips TopStuc is een witte, multifunctionele stuka-
doorsgips voor het glad afwerken van gasbeton, gips-
platen, kalkzandsteen, gipsblokken, beton, metselwerk 
en bestaand pleisterwerk.



Kimband

Zelfklevend band om de aansluiting tussen vloer en 
wand in vochtige ruimtes waterdicht af te sluiten. 
Inhoud: 10 meter.

Elektradoos

Inbouwdoos speciaal voor plaatmateriaal van verschil-
lende diktes. Met draaibare bevestigingsring, waardoor 
de afdekplaat altijd recht gemonteerd wordt. Geschikt 
voor elektrapijp Ø16 en Ø19 mm. Buisinvoer aan weers-
zijden van de doos, plus achterinvoer.

Rigidur Estrichlijm

Lijm voor het onderling verbinden van de Rigidur 
Estrichelementen. Inhoud: 1 liter.

Plafondplaat Vuller

Vulmiddel voor het vlak en scheurvrij afvoegen van 
de naden tussen de Rigips Plafond platen en de Talent 
Boards. Inhoud: 2,5 kg.

Plaatplug

Plug voor het bevestigen van voorwerpen aan wanden 
(tot 35 kg) en plafonds (tot 12,5 kg) gemaakt van 
plaatmateriaal. Inhoud: 5 stuks.

Wandplaat Vuller

Vulmiddel voor het vlak en scheurvrij afvoegen van 
naden tussen de Rigips Wand- en Badkamerplaten en de 
Rigips Plafondplaat+. Te gebruiken in combinatie met 
Rigips Zelfklevend Wapeningsband. Inhoud: 2,5 kg.

Rigidur Vuller

Speciaal vulmiddel voor het vlak en scheurvrij afvoegen 
van de naden bij Rigidur Gipsvezel platen en bij Rigidur 
Estrichelementen. Inhoud: 2,5 kg.

Rigiplast

Toplaag voor het superglad afwerken van voegenvullers. 
Rigiplast is gebruiksklaar, zeer dun aan te brengen en 
gemakkelijk te schuren, waardoor de voeg naadloos in 
het plaatoppervlak over gaat. Inhoud: 2,5 en 5 kg.

Zelfklevend Wapeningsband

Zelfklevend band voor het scheurvrij afwerken van de 
naden bij de Rigips Wand- en Badkamerplaten en de 
Rigips Plafondplaat+. Te gebruiken in combinatie met 
Rigips Wandplaat Vuller. Inhoud: 20 en 45 meter.

Alux Hoekbeschermer

Papierband met twee metalen strips voor het maken 
van een strakke en stootvaste afwerking van uitwen-
dige hoeken. Inhoud: 2,8 meter.

Unifill

Universeel reparatiemiddel voor het vullen van gaten en 
eventuele beschadigingen in bijvoorbeeld gipsplaten, steen 
of  stucwerk. Inhoud: 1,5 kg.

Diepgrond

Kant-en-klaar voorstrijkmiddel dat de zuigende werking van 
de ondergrond vermindert. Hierdoor bespaart u op het ver-
bruik van verf, latex of behanglijm. Bovendien is behang 
na gebruik van Diepgrond later gemakkelijk afstoombaar. 
Inhoud: 1 en 2,5 kg.
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Zo weet u precies... ...wat u nodig heeft.

Met deze pagina’s besparen wij u alvast een hoop  
rekenwerk. Hier vindt u alle benodigde hoeveelheden. De 
waardes zijn theoretisch berekend: daardoor zijn verschil-
len in de praktijk mogelijk. Let er bij het aflezen van de 

hoeveelheden goed op in welke eenheid het product is 
weergegeven. In de verbruiksstaten is uitgegaan van de in 
deze Tipgids beschreven constructies.
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 Rigips Plafond      
 Materiaal / plafondoppervlak 2  4 8 16 32 in m2

 Plafondplaat (+), 60 cm breed 4 7 14 28 56 in m1

 Metalen Rachels 300 cm 3 5 8 15 29 in st
 Snelbouwschroeven 25 mm 54 108 216 432 864 in st
 Slagpluggen 5x35 of Snelbouwschroeven 25 mm 12 24 48 96 192 in st
 Plafondplaat Vuller 0,6  1,2 2,4 4,8 9,6 in kg
 Rigiplast 0,2  0,4 0,8 1,6 3,2 in kg
 Diepgrond 0,2  0,4 0,8 1,6 3,2 in kg
 
  
 Rigips Scheidingswand (bij een wandhoogte van 2,60 m)      
 Materiaal / lengte scheidingswand 2  4 8 12 16 in m1

 Wandplaat 12,5 mm, 260x60 cm 7 14 27 40 54 in st
 Metal Stud Staanders 260 cm 5 8 15 22 29 in st
 Metal Stud Liggers 250 cm 2 4 7 11 14 in st
 Snelbouwschroeven 35 mm 172 344 687 1030 1373 in st
 Slagpluggen 5x35 of Snelbouwschroeven 35 mm 12 24 48 72 96 in st
 Riband 10 14 22 30 38 in m1

 Wandplaat Vuller 4,2 8,3 16,6 25,0 33,3 in kg
 Zelfklevend Wapeningsband 16 32 70 100 140 in m1

 Rigiplast 1,0 2,1 4,2 6,2 8,3 in kg
 Diepgrond 1,0 2,1 4,2 6,2 8,3 in kg
      
  
 Rigips Voorzetwand (bij een wandhoogte van 2,60 m)      
 Materiaal / lengte voorzetwand 2  4 8 12 16 in m1

 Wandplaat 12,5 mm,  260x60 cm 4 7 14 20 27 in st
 Metal Stud Staanders 260 cm 5 8 15 22 29 in st
 Metal Stud Liggers 250 cm 2 4 7 11 14 in st
 Snelbouwschroeven 35 mm 94 188 375 562 749 in st
 Slagpluggen 5x35 of Snelbouwschroeven 35 mm 12 24 48 72 96 in st
 Riband 10 14 22 30 38 in m1

 Wandplaat Vuller 2,1 4,2 8,3 12,5 16,6 in kg
 Zelfklevend Wapeningsband 8 16 35 50 70 in m1

 Rigiplast 0,5 1,0 2,1 3,1 4,2 in kg
 Diepgrond 0,5 1,0 2,1 3,1 4,2 in kg
        

 Rigidur Vloer      
 Materiaal / vloeroppervlak 2  4 8 16 32 in m2

 Rigidur Estrichelement 50x150 cm 3 6 12 23 45 in st
 Rigidur Snelbouwschroeven 19 mm 28 56 112 224 448 in st
 Rigidur Estrichlijm 0,1 0,2 0,3 0,6 1,3 in kg
 Rigidur Vuller 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 in kg
 Rigidur Randstroken 2,0 4,0 8,0 16,0 32,0 in m1

 Rigips Schuine kap      
 Materiaal / oppervlak kap 4  8 12 18 36 in m2

 Plafondplaat 9,5 mm,  60 cm breed 7 14 21 32 63 in m1

 Metal Stud Staanders 260 cm 7 12 18 26 50 in st
 Metal Stud Liggers 250 cm 4 7 10 15 30 in st
 Snelbouwschroeven 35 mm 92 184 276 414 828 in st
 Slagpluggen 5x35 of Snelbouwschroeven 35 mm 4 8 12 18 36 in st
 Riband 5 10 15 22 44 in m1

 Plafondplaat Vuller 1,2 2,4 3,6 5,4 10,8 in kg
 Rigiplast 0,4 0,8 1,2 1,8 3,6 in kg
 Diepgrond 0,4 0,8 1,2 1,8 3,6 in kg
      
      
 Rigips Knieschot (bij een knieschothoogte van 1,00 m)      
 Materiaal / lengte knieschot 4  8 12 16 24 in m1

 Plafondplaat 9,5 mm,  60 cm breed 7 14 21 28 42 in m1

 Metal Stud Staanders 260 cm 7 14 21 28 42 in st
 Metal Stud Liggers 250 cm 4 7 11 14 21 in st
 Snelbouwschroeven 35 mm 92 184 276 368 552 in st
 Slagpluggen 5x35 of Snelbouwschroeven 35 mm 10 19 28 37 56 in st
 Riband 13 26 39 52 77 in m1

 Plafondplaat Vuller 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 in kg
 Rigiplast 0,4 0,8 1,2 1,6 2,4 in kg
 Diepgrond 0,4 0,8 1,2 1,6 2,4 in kg
     

 Rigips Zolderwand (bij een nokhoogte van 3,50 m en een dakhelling van 45º)     
 Materiaal / lengte zolderwand 4  6 8 12 16 in m1

 Wandplaat 12,5 mm,  260x60 cm 10 16 23 36 50 in st
 Metal Stud Staanders 260 cm 6 10 13 20 27 in st
 Metal Stud Liggers 250 cm 5 8 10 15 20 in st
 Snelbouwschroeven 35 mm 349 523 698 1046 1395 in st
 Snelbouwparkers 11 16 22 32 43 in st
 Slagpluggen 5x35 of Snelbouwschroeven 35 mm 7 10 14 20 27 in st
 Riband 12 18 24 36 48 in m1

 Wandplaat Vuller 8,3 12,5 16,6 25,0 33,3 in kg
 Zelfklevend Wapeningsband 29 46 63 98 132 in m1

 Rigiplast 2,1 3,1 4,2 6,2 8,3 in kg
 Diepgrond 2,1 3,1 4,2 6,2 8,3 in kg

 
 Rigidur Aftimmering     
 Materiaal / wandoppervlak 1  2 4 8 16 in m2

 Rigidur Gipsvezelplaat 60x120 cm 2 3 6 12 24 in st
 Houten regels 3 6 11 21 42 in m1

 Rigidur Schroeven 30 mm 16 32 64 128 256 in st
 Slagpluggen of Snelbouwschroeven 55 mm 4 7 14 28 56 in st
 Rigidur Vuller 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 in kg
 Rigiplast 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 in kg
 Diepgrond 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 in kg


