
Příčka Habito se vyrovná zděné 
příčce z plných cihel.

Vysoká pevnost 
a odolnost

Snadná oprava
Převěšování předmětů na jiné místo je 

s deskou HABITO H velmi snadné. Jednoduše 

vyšroubujeme vruty a malé dírky snadno 

přetmelíme sádrovým tmelem RIGIPS.

HABITO H je vhodnou deskou pro exponované 

příčky v bytech, komerčních prostorách 

a veřejných budovách. Příčka HABITO H splňuje 

bezpečnostní třídu RC3, čímž se vyrovná příčkám 

z plných cihel. 

To ji předurčuje 

k použití také 

v prostorách 

s požadavky na 

odolnost proti 

násilnému vniknutí 

(banky, archivy, 

pošty apod.).

Centrum technické podpory
telefon: 220 406 606
mobil: 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz

www.rigips.cz

Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s.

Divize Rigips

Smrčkova 2485/4
180 00  Praha 8-Libeň T
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Vysokopevnostní 
protipožární 
a impregnovaná deska

HABITO H je nová deska s extrémní 

pevností, která umožní stavět interiérové 

konstrukce s vysokou mechanickou odolností 

a únosností. Do HABITA H lze kotvit 

předměty běžným vrutem bez předvrtání 

a bez hmoždinek.

Deska je určena také do konstrukcí 

s vysokými požadavky na vzduchovou 

neprůzvučnost, do bezpečnostních 

konstrukcí třídy RC2, RC3, a také do 

prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí jako jsou 

koupelny a sprchy.

Pro život 
ode zdi ke zdi

Vydrží i mocný 
zpěv ve sprše

žádejte ve svém 
hobbymarketu



Únosnost

Vhodná 
do koupelny

Izoluje zvuk
HABITO H přispívá i k výborným akustickým 

vlastnostem. 

Příčka či předstěna z HABITA H je proto 

vhodná k odhlučnění interiéru. Už žádný hluk 

z dětského pokoje ani žádné hlasy od sousedů.

Konstrukce HABITO H svými akustickými 

parametry výrazně převyšují příčky se zděnou 

technologií, přičemž jsou mnohem užší.

Únosnost desky HABITO H je až 34 kg 

na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu 

do dřeva Ø 5 mm. 

To vše bez převrtání a speciálních hmoždinek při 

excentricitě „e“ = 100 mm. Poličky s knihami, televizi, 

garnýže či obrazy je možné velmi snadno upevnit na 

stěně běžným šroubovákem.

Výhodou je možnost umístit jednotlivé vruty 

s minimální roztečí 30 mm, aniž by byla omezena 

únosnost každého vrutu.

Impregnovaná deska HABITO H je vhodná do 

prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako jsou 

například koupelny a sprchy. Nemusíte tedy 

volit pro každý typ prostoru jinou desku, ale vše 

zastane tato jediná.

Pro připevnění desek HABITO H na podkonstrukci 

z tenkostěnných ocelových profi lů CW a CD jsou 

určeny šrouby UMN.

Vzhledem k vysoké pevnosti desek se doporučuje 

používat profesionální elektrické šroubováky 

a přizpůsobit rychlost a způsob šroubování.

Desky jsou dodávány s příčnou 
hranou kolmou řezanou. Tuto hranu je 
doporučeno zachovat.

Kotvení bez výztuh, 
bez hmoždinek 
a bez předvrtání

Výhody použití
mezibytové příčky HABITO H 

oproti tradiční zděné technologii

•  až 7x lehčí  menší zatížení nosné 

konstrukce budovy

•  až 2x tenčí  zvětšení užitné plochy bytů

•  až 8x rychlejší montáž  bez zdlouhavých 

technologických přestávek

•  při menší tloušťce dosáhne o 14 až 20 dB lepší 

hodnoty vzduchové neprůzvučnosti

•  snadnější vedení elektro a vodoinstalací 

bez pracného sekání drážek

•  kotvení břemen bez hmoždinek až do 34 kg 

na jeden bod

Předměty lze kotvit bez předem nainstalovaných 

výztuh či výdřev. Není nutné dopředu přemýšlet, kde 

a jak budou na stěně umístěny jednotlivé předměty. 

Tento fakt ocení nejen uživatelé interiérů, ale také 

montážníci, projektanti a architekti.

Do HABITA H je možné kotvit předměty běžným 

vrutem bez předvrtání a hmoždinek. Odpadá 

úklid nepořádku po vrtání a sádrování otvorů pro 

hmoždinku. Není třeba ani speciální nářadí, stačí 

běžné vruty do dřeva Ø 5 mm a šroubovák.

Jedna deska, 
která se postará 
o všechno

HABITO H je univerzální deska, která splňuje 

nejpřísnější požadavky doslova ve všech 

ohledech. Perfektní zvukově izolační vlastnosti, 

vysoká pevnost i únosnost nebo odolnost 

proti vzdušné vlhkosti ji řadí mezi špičkové 

materiály pro interiérové konstrukce.

Když chcete zvolit správnou desku, 

s HABITEM H se nespletete!


