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Systemy Suchej Zabudowy

■ Połączenie zeszytów technicznych W11, W14, W15
■ Zwiększenie wysokości ścian
■ Modernizacja istniejących ścian przy użyciu płyt Silentboard
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W11.pl  Ściany szkieletowe Knauf 

W111.pl - Ściana szkieletowa Knauf - szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa
W112.pl - Ściana szkieletowa Knauf - szkielet pojedynczy, okładzina dwuwarstwowa
W113.pl - Ściana szkieletowa Knauf - szkielet pojedynczy, okładzina trzywarstwowa
W115.pl - Ściana szkieletowa Knauf - szkielet podwójny, okładzina dwuwarstwowa
W116.pl - Ściana instalacyjna Knauf - szkielet podwójny, okładzina jednowarstwowa 



Fireboard

Diamant

Massivbauplatte

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Płyty Knauf

Płyty Knauf
Typ płyty Grubość

d
mm

Wymiary

Szerokość
mm

Długość
mm

Krawędzie płyty

12,5 1200 2600

twarda płyta gipsowo-kartonowa

-

Oznaczenie

EN

GM-F

Płyta ogniochronna

Krawędzie podłużne

15 1250 2000 / 2500 HRAK
GKFI DFH2IR

VK

12,5

18   625 2500

GKBI

1200 2000 - 3000
HRAK

H2
Płyta zwykła 12,5

1200 2000 - 3000

GKB A

12,5 1250 2000 / 2500 HRAKKNAUF Piano GKB D

KNAUF Piano F

GKFI

1200 2000 - 3000

FH2
12,5

1200 2000 - 3000
HRAK

GKF F

GKFI

  625 2000 - 2600

DFH2
25

  625 2000 / 2600
HRAK

GKF DF

GKFI

1250 2000 / 2500

DFH2
12,5

1250 2000
HRAK

GKF DF

Płyty gipsowo-kartonowe wg EN 520

Diamant Fireboard
Twarda płyta gipsowo - kartonowa dla najwyższej
jakości suchej zabudowy.

w systemach suchej zabudowy, które stanowią
elementy budowlane o wysokich wymaganiach
w zakresie odporności ogniowej, izolacyjności
akustycznej, eksploatacji w zakresie obciążeń
mechanicznych oraz odporności na wilgoć. 

Specjalna płyta gipsowa klasy A1 dla zapewnienia
nalepszej odporności ogniowej.
Systemy Knauf z zastosowaniem płyt Fireboard
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
przeciwpożarowe

Silentboard

12,5   625 2000 / 2500 HRKGKF DFSilentboard

podwyższonej wilgotności powietrza

Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0

Płyty Knauf Diamant są stosowane jako okładziny

Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna
o nadzwyczajnej izolacyjności akustycznej.
Płyta Knauf Silentboard może być stosowana
we wszystkich obszarach wewnątrz budynków
lub przy modernizacji w systemach suchej
zabudowy o wymaganiach odporności ogniowej
oraz najwyższych wymaganiach izolacyjności

Copyright by Knauf

Płyty o długości równej wysokości pomieszczenia na zapytanie

akustycznej.

Płyty gipsowe wg EN15283-1 klasa reakcji na ogień A1

GKFI DFH1IR

GKFI: rdzeń gipsowy płyty został dodatkowo zaimpregnowany środkami redukującymi wchłanianie wilgoci, płyty te są odpowiednie do stosowania w warunkach

PN

1250 2000

1250 2000

1250 2000

1250 2000

1250 2000

15

20

25

30

Zawartość

W111

Informacje ogólne

Informacje podstawowe

Podstawowe detale

Obciążenia wspornikowe

Konstrukcja / montaż 42

36

20

Szkielet pojedynczy,

strona

W11 Ściany szkieletowe Knauf

Szpachlowanie / powłoki i okładziny 43

Płyty Knauf / zasady układania płyt / mocowanie okładziny 3

W112
Szkielet pojedynczy,

W113
Szkielet pojedynczy,

W115
Szkielet podwójny,

W116
Szkielet podwójny,

Detale
Zwężenia ścian / swobodne zakończenia ścian / narożniki /

Ościeżnice drzwiowe / otwory w ścianach
Ściany łukowe
Ściany bez połączenia ze stropem

32
34
35

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana instalacyjna Knauf

okładzina jedno - / dwuwarstwowa

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogąokładzina jednowarstwowa

okładzina dwuwarstwowa

okładzina trójwarstwowa

okładzina dwuwarstwowa

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogą

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogą

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogą

Styki płyt / połączenie ze stropem /
połączenie z podłogą

25

połączenia ścian / połączenia T / szczeliny dylatacyjne /
połączenie z podłogą / połączenie ze stropem

Podstawowe detale

Podstawowe detale

21

22

Podstawowe detale 23

Podstawowe detale 24

Zużycie materiałów 38

W111 do W116:

Szczegółowe informacje każdorazowo zostały przedstawione tylko 
w odniesieniu do wybranych przykładów i mogą być ewentualnie 
przywoływane jako konstruktywne rozwiązanie stosowane

6
Zastosowania specjalnie płyt Knauf / informacje 7

8Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

Konstrukcja nośna

Instalacja puszek elektrycznych (odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna) 19

17
16Modernizacja ścian istniejących (odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna)

Przewężenie konstrukcji ścian (odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna)
Połączenia ze stropem (odporność ogniowa) 18
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w przypadku innych systemów ścian.

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Zawartość

2



Fireboard

Diamant

Massivbauplatte

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Płyty Knauf

Płyty Knauf
Typ płyty Grubość

d
mm

Wymiary

Szerokość
mm

Długość
mm

Krawędzie płyty

12,5 1200 2600

twarda płyta gipsowo-kartonowa

-

Oznaczenie

EN

GM-F

Płyta ogniochronna

Krawędzie podłużne

15 1250 2000 / 2500 HRAK
GKFI DFH2IR

VK

12,5

18   625 2500

GKBI

1200 2000 - 3000
HRAK

H2
Płyta zwykła 12,5

1200 2000 - 3000

GKB A

12,5 1250 2000 / 2500 HRAKKNAUF Piano GKB D

KNAUF Piano F

GKFI

1200 2000 - 3000

FH2
12,5

1200 2000 - 3000
HRAK

GKF F

GKFI

  625 2000 - 2600

DFH2
25

  625 2000 / 2600
HRAK

GKF DF

GKFI

1250 2000 / 2500

DFH2
12,5

1250 2000
HRAK

GKF DF

Płyty gipsowo-kartonowe wg EN 520

Diamant Fireboard
Twarda płyta gipsowo - kartonowa dla najwyższej
jakości suchej zabudowy.

w systemach suchej zabudowy, które stanowią
elementy budowlane o wysokich wymaganiach
w zakresie odporności ogniowej, izolacyjności
akustycznej, eksploatacji w zakresie obciążeń
mechanicznych oraz odporności na wilgoć. 

Specjalna płyta gipsowa klasy A1 dla zapewnienia
nalepszej odporności ogniowej.
Systemy Knauf z zastosowaniem płyt Fireboard
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
przeciwpożarowe

Silentboard

12,5   625 2000 / 2500 HRKGKF DFSilentboard

podwyższonej wilgotności powietrza

Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0

Płyty Knauf Diamant są stosowane jako okładziny

Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna
o nadzwyczajnej izolacyjności akustycznej.
Płyta Knauf Silentboard może być stosowana
we wszystkich obszarach wewnątrz budynków
lub przy modernizacji w systemach suchej
zabudowy o wymaganiach odporności ogniowej
oraz najwyższych wymaganiach izolacyjności
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Płyty o długości równej wysokości pomieszczenia na zapytanie

akustycznej.

Płyty gipsowe wg EN15283-1 klasa reakcji na ogień A1

GKFI DFH1IR

GKFI: rdzeń gipsowy płyty został dodatkowo zaimpregnowany środkami redukującymi wchłanianie wilgoci, płyty te są odpowiednie do stosowania w warunkach

PN

1250 2000

1250 2000

1250 2000

1250 2000

1250 2000

15

20

25

30

Zawartość

W111

Informacje ogólne

Informacje podstawowe

Podstawowe detale

Obciążenia wspornikowe

Konstrukcja / montaż 42

36

20

Szkielet pojedynczy,

strona

W11 Ściany szkieletowe Knauf

Szpachlowanie / powłoki i okładziny 43

Płyty Knauf / zasady układania płyt / mocowanie okładziny 3

W112
Szkielet pojedynczy,

W113
Szkielet pojedynczy,

W115
Szkielet podwójny,

W116
Szkielet podwójny,

Detale
Zwężenia ścian / swobodne zakończenia ścian / narożniki /

Ościeżnice drzwiowe / otwory w ścianach
Ściany łukowe
Ściany bez połączenia ze stropem

32
34
35

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana szkieletowa Knauf

Ściana instalacyjna Knauf

okładzina jedno - / dwuwarstwowa

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogąokładzina jednowarstwowa

okładzina dwuwarstwowa

okładzina trójwarstwowa

okładzina dwuwarstwowa

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogą

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogą

Połączenie ze ścianą masywną / styki płyt /
połączenie ze stropem / połączenie z podłogą

Styki płyt / połączenie ze stropem /
połączenie z podłogą

25

połączenia ścian / połączenia T / szczeliny dylatacyjne /
połączenie z podłogą / połączenie ze stropem

Podstawowe detale

Podstawowe detale

21

22

Podstawowe detale 23

Podstawowe detale 24

Zużycie materiałów 38

W111 do W116:

Szczegółowe informacje każdorazowo zostały przedstawione tylko 
w odniesieniu do wybranych przykładów i mogą być ewentualnie 
przywoływane jako konstruktywne rozwiązanie stosowane

6
Zastosowania specjalnie płyt Knauf / informacje 7

8Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

Konstrukcja nośna

Instalacja puszek elektrycznych (odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna) 19

17
16Modernizacja ścian istniejących (odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna)

Przewężenie konstrukcji ścian (odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna)
Połączenia ze stropem (odporność ogniowa) 18
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w przypadku innych systemów ścian.

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Płyty Knauf

3



Stalowe zszywki: np. ze szpicem rozprężnym firmy Haubold lub Poppers-Senco

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Mocowanie okładziny

Max. rozstaw elementów mocujących

1

2

3

1. warstwa 2. warstwaOkładzina

250

750

500750 250

3. warstwa

1. warstwa 2. warstwaokładzina

250

250750

-

80

80

3. warstwa
(poł. wkrętami)

(poł. wkrętami)

(poł. zszywkami)

(poł. zszywkami) (poł. zszywkami)

(wszystkie warstwy przykręcone)

Możliwe tylko przy zastosowaniu płyty Diamant

80
80

styk płyt – "styk niepodparty"szkielet skrajny

80
80

80

16
0

szkielet środkowy

80

styk płyt - szkielet środkowy

80
80

80

12,5

2x 12,5

XTN 3,9x23 mm

XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm

TB 3,5x25 mm

TB 3,5x25 + 3,5x45 mm

3x 12,5

Okładzina

grubość w mm

TN 3,5x25 mm

TN 3,5x25 + 3,5x35 mm

TN 3,5x25 + 3,5x35 + 3,5x55 mm

25 + 12,5
TN 3,5x35 mm

XTN 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm

15 XTN 3,9x33 mm

TB 3,5x45 mm

18 XTN 3,9x33 mm

s ≤ 0,7 mm
(penetracja ≥ 10 mm)

grubość blachy
Konstrukcja nośna

wkręt wkręt do płyt Diamant
TN XTN

XTN 3,9x55 mm

grubość blachy
wkręt

0,7 mm < s ≤ 2,25 mm                                
wkręt do płyt Diamant

TB HGP-TB

TB 3,5x25 + 3,5x45 + 3,5x55 mm HGP-TB 3,9x35 + 3,9x55 + 3,9x55 mm

HGP-TB 3,9x35 mm

HGP-TB 3,9x35 mm

HGP-TB 3,9x35 + 3,9x55 mm

HGP-TB 3,9x55 mm

Do okładzin z płyt Diamant należy zawsze stosować specjalne wkręty

Mocowanie okładziny do konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów Knauf

HGP-TB 3,9x35 mm

Rysunki schematyczne - wymiary w mm

- warstwowa

- warstwowa

- warstwowa

2

3

-warstwowa

-warstwowa

+

Wierzchnia warstwa płyt zamocowana zszywkami w warstwie płyt położonej poniżej

Dolne warstwy płyt połączone wkrętami (należy przestrzegać rozstawu wkrętów)

Należy uwzględniać dopuszczalne wysokości ścian

długość zszywki = 2 warstwy płyt po odjęciu 2 mm

80

Poprawa izolacyjności akustycznej

Należy przestrzegać zredukowanych obciążeń przy mocowaniu obciążeń
(zobacz strony 11 + 13) 

(zobacz strony 36 + 37) 

250

TN 3,5x25 mm + XTN 3,9x38 mm TB 3,5x25 mm + HGP-TB 3,9x55 mm

TN 3,5x35 + 3,5x55 mm TB 3,5x45 + 3,5x55 mm

+1)

1)

Okładzina mieszana (płyty Knauf + płyty Diamant)

1200

wymiary w mm

1200 600

Max. rozstaw elementów mocujących

szerokość 1200 1200 600 1200 1200 600

Pionowe ułożenie płyt / szerokość płyt 1200 mm

200

610 600

200600

250 200

300

-

- -

- -

10 mm - krawędź pokryta kartonem
15 mm - krawędź cięta

Układ wkrętów dla optymalnej izolacyjności akustycznej

ułożenie płyt pion. poziome pion. poziome pion. poziome
2) 2)

2)

3)

1)

System W116
3) Płyta Silentboard

1) TN 3,5x25 + 3,5x35 mm XTN 3,9x55 mm+ +TB 3,5x25 + 3,5x45 mm HGP-TB 3,9x55 mm

-

Copyright by Knauf

Płyt giętych Knauf nie należy mocować przy pomocy zszywek.
Mocowania zszywkami nie należy umieszczać na profilach.
wspornikowych

W przypadku okładziny wielowarstwowej krawędzie poprzeczne płyt

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Zasady układania płyt Knauf

pionowe poziome + pionowe

poziome poziome
Szerokość płyt:

Rozstaw osiowy słupków: 600 mm
Rozstaw osiowy słupków: 600 mm

Rozstaw osiowy słupków: 600 mmRozstaw osiowy słupków: 600 mm

W przypadku okładziny wielowarstwowej krawędzie podłużne w kolejnych
warstwach przesunąć o połowe szerokości płyty.

Styki płyt po stronie wzdłużnej należy przesunąć co najmniej o rozstaw

W przypadku okładziny wielowarstwowej krawędzie podłużne należy 
w każdej warstwie przesunąć względem siebie o min. 400mm

W przypadku zastosowania płyt niższych niż pomieszczenie styki płyt
po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o 400 mm względem

Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

krawędź

kra
wę

dź

1200 mm Szerokość płyt: 600 mm

Szerokość płyt: 1200 mm Szerokość płyt:   600 mm (warstwa spodnia poziomo)

(rysunki schematyczne - przykłady)

przesunąć pomiędzy warstwawi płyt

Warstwa spodnia:
Styki płyt po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 

Warstwa wierzchnia:
Styki płyt po stronie wzdłużnej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 

W przypadku zastosowania płyt niższych niż pomieszczenie styki płyt
po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o 400 mm względem

Przesunięcie pomiędzy warstwą wierzchnią i spodnią:
Krawędź czołową warstwy wierzchniej przesunąć o połowę szerokości 
warstwy spodniej.
Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

Ułożenie płyt Ułożenie płyt

Ułożenie płytUłożenie płyt

Szerokość płyt: 1200 mm (warstwa wierzchnia pionowo)

(np. W116)

Copyright by Knauf

poprzeczna

po
dłu

żn
a krawędź

podłużna

krawędź
poprzeczna

kra
wę

dź
po

dłu
żn

a

kra
wę

dź
po

pr
ze

cz
na

krawędź
podłużna

krawędź
podłużna

kra
wę

dź
po

pr
ze

cz
na

kra
wę

dź
po

pr
ze

cz
na

osi szkieletu.
osi szkieletu.

osi szkieletu.

Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

Styki płyt po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 
osi szkieletu.

Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

Styki płyt po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 
osi szkieletu.

siebie.

siebie.

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Zasady układania płyt Knauf (rysunki schematyczne - przykłady)
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Stalowe zszywki: np. ze szpicem rozprężnym firmy Haubold lub Poppers-Senco

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Mocowanie okładziny

Max. rozstaw elementów mocujących

1

2

3

1. warstwa 2. warstwaOkładzina

250

750

500750 250

3. warstwa

1. warstwa 2. warstwaokładzina

250

250750

-

80

80

3. warstwa
(poł. wkrętami)

(poł. wkrętami)

(poł. zszywkami)

(poł. zszywkami) (poł. zszywkami)

(wszystkie warstwy przykręcone)

Możliwe tylko przy zastosowaniu płyty Diamant

80
80

styk płyt – "styk niepodparty"szkielet skrajny

80
80

80

16
0

szkielet środkowy

80

styk płyt - szkielet środkowy

80
80

80

12,5

2x 12,5

XTN 3,9x23 mm

XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm

TB 3,5x25 mm

TB 3,5x25 + 3,5x45 mm

3x 12,5

Okładzina

grubość w mm

TN 3,5x25 mm

TN 3,5x25 + 3,5x35 mm

TN 3,5x25 + 3,5x35 + 3,5x55 mm

25 + 12,5
TN 3,5x35 mm

XTN 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm

15 XTN 3,9x33 mm

TB 3,5x45 mm

18 XTN 3,9x33 mm

s ≤ 0,7 mm
(penetracja ≥ 10 mm)

grubość blachy
Konstrukcja nośna

wkręt wkręt do płyt Diamant
TN XTN

XTN 3,9x55 mm

grubość blachy
wkręt

0,7 mm < s ≤ 2,25 mm                                
wkręt do płyt Diamant

TB HGP-TB

TB 3,5x25 + 3,5x45 + 3,5x55 mm HGP-TB 3,9x35 + 3,9x55 + 3,9x55 mm

HGP-TB 3,9x35 mm

HGP-TB 3,9x35 mm

HGP-TB 3,9x35 + 3,9x55 mm

HGP-TB 3,9x55 mm

Do okładzin z płyt Diamant należy zawsze stosować specjalne wkręty

Mocowanie okładziny do konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów Knauf

HGP-TB 3,9x35 mm

Rysunki schematyczne - wymiary w mm

- warstwowa

- warstwowa

- warstwowa

2

3

-warstwowa

-warstwowa

+

Wierzchnia warstwa płyt zamocowana zszywkami w warstwie płyt położonej poniżej

Dolne warstwy płyt połączone wkrętami (należy przestrzegać rozstawu wkrętów)

Należy uwzględniać dopuszczalne wysokości ścian

długość zszywki = 2 warstwy płyt po odjęciu 2 mm

80

Poprawa izolacyjności akustycznej

Należy przestrzegać zredukowanych obciążeń przy mocowaniu obciążeń
(zobacz strony 11 + 13) 

(zobacz strony 36 + 37) 

250

TN 3,5x25 mm + XTN 3,9x38 mm TB 3,5x25 mm + HGP-TB 3,9x55 mm

TN 3,5x35 + 3,5x55 mm TB 3,5x45 + 3,5x55 mm

+1)

1)

Okładzina mieszana (płyty Knauf + płyty Diamant)

1200

wymiary w mm

1200 600

Max. rozstaw elementów mocujących

szerokość 1200 1200 600 1200 1200 600

Pionowe ułożenie płyt / szerokość płyt 1200 mm

200

610 600

200600

250 200

300

-

- -

- -

10 mm - krawędź pokryta kartonem
15 mm - krawędź cięta

Układ wkrętów dla optymalnej izolacyjności akustycznej

ułożenie płyt pion. poziome pion. poziome pion. poziome
2) 2)

2)

3)

1)

System W116
3) Płyta Silentboard

1) TN 3,5x25 + 3,5x35 mm XTN 3,9x55 mm+ +TB 3,5x25 + 3,5x45 mm HGP-TB 3,9x55 mm

-

Copyright by Knauf

Płyt giętych Knauf nie należy mocować przy pomocy zszywek.
Mocowania zszywkami nie należy umieszczać na profilach.
wspornikowych

W przypadku okładziny wielowarstwowej krawędzie poprzeczne płyt

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Zasady układania płyt Knauf

pionowe poziome + pionowe

poziome poziome
Szerokość płyt:

Rozstaw osiowy słupków: 600 mm
Rozstaw osiowy słupków: 600 mm

Rozstaw osiowy słupków: 600 mmRozstaw osiowy słupków: 600 mm

W przypadku okładziny wielowarstwowej krawędzie podłużne w kolejnych
warstwach przesunąć o połowe szerokości płyty.

Styki płyt po stronie wzdłużnej należy przesunąć co najmniej o rozstaw

W przypadku okładziny wielowarstwowej krawędzie podłużne należy 
w każdej warstwie przesunąć względem siebie o min. 400mm

W przypadku zastosowania płyt niższych niż pomieszczenie styki płyt
po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o 400 mm względem

Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

krawędź

kra
wę

dź

1200 mm Szerokość płyt: 600 mm

Szerokość płyt: 1200 mm Szerokość płyt:   600 mm (warstwa spodnia poziomo)

(rysunki schematyczne - przykłady)

przesunąć pomiędzy warstwawi płyt

Warstwa spodnia:
Styki płyt po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 

Warstwa wierzchnia:
Styki płyt po stronie wzdłużnej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 

W przypadku zastosowania płyt niższych niż pomieszczenie styki płyt
po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o 400 mm względem

Przesunięcie pomiędzy warstwą wierzchnią i spodnią:
Krawędź czołową warstwy wierzchniej przesunąć o połowę szerokości 
warstwy spodniej.
Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

Ułożenie płyt Ułożenie płyt

Ułożenie płytUłożenie płyt

Szerokość płyt: 1200 mm (warstwa wierzchnia pionowo)

(np. W116)

Copyright by Knauf

poprzeczna

po
dłu

żn
a krawędź

podłużna

krawędź
poprzeczna

kra
wę

dź
po

dłu
żn

a

kra
wę

dź
po

pr
ze

cz
na

krawędź
podłużna

krawędź
podłużna

kra
wę

dź
po

pr
ze

cz
na

kra
wę

dź
po

pr
ze

cz
na

osi szkieletu.
osi szkieletu.

osi szkieletu.

Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

Styki płyt po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 
osi szkieletu.

Szczeliny krawędzi czołowych i podłużnych przeciwległych
okładzin należy przesunąć w stosunku do siebie.

Styki płyt po stronie czołowej należy przesunąć co najmniej o rozstaw 
osi szkieletu.

siebie.

siebie.

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Montaż okładziny
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Zastosowania specjalne płyt Knauf / informacje i instrukcje do kolejnych stron

Informacje / uwagi (dotyczą stron 8 do 15)

Zastosowania specjalne płyt Knauf:

Niepalny, A1
Te wymagania dla materiałów budowlanych
- bez składników palnych - spełnia płyta Fireboard

Odporny na uderzenia
Zastosowanie płyty Diamant umożliwia polepszenie jakości
i trwałości systemów Knauf w pomieszczeniach o dużym
natężeniu ruchu

Odporność na wilgoć
Specjalnie zaimpregnowany rdzeń płyty pozwala na jej
zastosowanie w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej
wilgotności powietrza, jak np. w łazienkach domowych

Lepsza izolacyjność akustyczna
Dzięki połączeniu sprawdzonych produktów Knauf
system ten pozwala uzyskać wysoki poziom
izolacyjności akustycznej

Mimo pojedynczej warstwy system ten wykazuje

Największe wysokości ścian

Pojedyncza okładzina

dobre właściwości przy jednoczesnej oszczędności
materiału i czasu

Zapewnia zwiększenie przestrzeni i powierzchni użytkowej
Wąska konstrukcja

Poręczna forma tej płyty Knauf ułatwia transport
i montaż

Łatwe obchodzenie się z produktem

Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych i dopasowanych 
do siebie produktów Knauf

Symbole te pokazują specjalne właściwości / zalety specyficznych systemów Knauf. W tabelach na kolejnych stronach zeszytu pokazano więcej danych
dotyczących poszczególnych systemów.

Wymagania dotyczące warstwy izolacyjnej:
Odporność

Izolacyjność
oporność właściwa przepływu powietrza zgodnie z EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²
warstwa izolacyjna z wełny mineralnej zgodnie z EN 13162;

dopuszcza się: izolację o klasie materiału budowlanego min. B2

(np. Knauf Insulation TP 115 lub  TI 140 Decibel)

(np. Knauf Insulation TP 115 lub TI 140 Decibel)

wg LBO-017-KZ/11

możliwe jest zastosowanie płyty Fireboard tej samej grubości
Usztywniające i podpierające elementy łączące muszą wykazywać co najmniej tę samą odporność ogniową
Izolacyjność cieplna: współczynnik przenikania ciepła U - na zapytanie

Alternatywnie:

warstwa izolacyjna z wełny mineralnej szklanej lub kamiennej

Copyright by Knauf

ogniowa:

akustyczna:

Ściany działowe Knauf pełniące funkcję oddzielenia przeciwpożarowego:

Rozporządzenia *) kryteria odporności ogniowej odpowiednio w klasach REI 30, REI 60 i REI 120 przy spełnieniu następujących warunków:
ściany działowe Knauf sklasyfikowane w klasach EI 30, EI 60 oraz EI 120, mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego, spełniającego według

1) są mocowane do lub spoczywają na konstrukcji spełniającej kryteria klasy odporności ogniowej, nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany
z uwagi na kryteria EI,

2) nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochadzącym od konstrukcji budynku,

3) są zamocowane do elementów budynku zgodnie z rozwiązaniem zawartym w projekcie budowlanym.

*) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

R   =w
Izolacyjność akustyczna - wartości te są obowiązujące tylko w połączeniu z profilami Knauf, przy stosowaniu zalecanych wkrętów.

ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody - oznacza izolacyjność przegrody od dźwięków powietrznych

Pionowe przedłużenie profili

2 profile CW / MW nasunięte na siebie 2 profile CW / MW na styk z dodatkowym
profilem CW / MW

Wariant 1 Wariant 2

Wariant 3

profil

profil

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Konstrukcja nośna

Szkielet - metalowa konstrukcja nośna
Szkielet pojedynczy: Szkielet podwójny:

CW   50
profil Knauf

CW   75
CW 100
CW 125
CW 150

MW   75
MW 100

CW   50
CW   75
CW 100

profil Knauf UW

CW   50

oddzielone połączone za pomocą

profil Knauf UW profil Knauf UW profil Knauf UW

profil Knauf profile Knauf profile Knauf

W111 W115 W116

profil Knauf zakład
  50 ≥   500
  75 ≥   750
100 ≥ 1000

CW / UA
CW / MW / UA
CW / MW / UA

125 ≥ 1250
150 ≥ 1500

przedłużanie profili

CW / UA
CW / UA

1

Rysunki schematyczne - wymiary w mm

Nacięcia H - wykonanie fabryczne
do przeprowadzania kabli

mm
mm
mm
mm
mm

profil

profil

w profilach Knauf CW / MW

W strefie zakładu profile łączyć 

Nie umieszczać styków profili na jednej

przez nitowanie, skręcanie wkrętami

do profili
zaciskarka

2 profile UA zestawione na styk
z dodatkowym profilem UA

profil

lub

zalecenie Knauf:
stosować profil UA na wysokość

połączenie śrubami 2x na profil UA

W112 W113

u

u

u
u

profil

u
u

2

1

2

1

2

CW   75
CW 100

dodatkowy
profil UA

dodatkowy
profil

przy pomocy śrub M8
lub
wkrętów samowiercących ≥ Ø 4,5 mm

Wariant 1 i 2:

za pomocą pasków płyt
taśmy akustycznej

Wariant 3:

Wycięcia w środnikach - wykonane na budowie

grubość wycięcie

Otwory podane w tablicy mogą być stosowane dodatkowo

≥ 12,5 mmCW 275 / 100 / 125 / 150

b

max. wycięcie środnika

Wycięcia w środnikach profili MW lub UA na zapytanie

2x
 b

≤ 
b

≤ b -20poza standardowymi nacięciami H

Mniejsze otwory w większej liczbie na zapytanie

na każdy szkielet

≤
≥

≥
b≤

na każdą stronę

2x
 b≥ 10

≥ 10

b
okładziny

2x
 b≥

lub w miarę możliwości zaciskanie

Copyright by Knauf

profil Knauf

pomieszczenia

wysokości

metalowy

środnika

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Konstrukcja nośna
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Zastosowania specjalne płyt Knauf / informacje i instrukcje do kolejnych stron

Informacje / uwagi (dotyczą stron 8 do 15)

Zastosowania specjalne płyt Knauf:

Niepalny, A1
Te wymagania dla materiałów budowlanych
- bez składników palnych - spełnia płyta Fireboard

Odporny na uderzenia
Zastosowanie płyty Diamant umożliwia polepszenie jakości
i trwałości systemów Knauf w pomieszczeniach o dużym
natężeniu ruchu

Odporność na wilgoć
Specjalnie zaimpregnowany rdzeń płyty pozwala na jej
zastosowanie w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej
wilgotności powietrza, jak np. w łazienkach domowych

Lepsza izolacyjność akustyczna
Dzięki połączeniu sprawdzonych produktów Knauf
system ten pozwala uzyskać wysoki poziom
izolacyjności akustycznej

Mimo pojedynczej warstwy system ten wykazuje

Największe wysokości ścian

Pojedyncza okładzina

dobre właściwości przy jednoczesnej oszczędności
materiału i czasu

Zapewnia zwiększenie przestrzeni i powierzchni użytkowej
Wąska konstrukcja

Poręczna forma tej płyty Knauf ułatwia transport
i montaż

Łatwe obchodzenie się z produktem

Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych i dopasowanych 
do siebie produktów Knauf

Symbole te pokazują specjalne właściwości / zalety specyficznych systemów Knauf. W tabelach na kolejnych stronach zeszytu pokazano więcej danych
dotyczących poszczególnych systemów.

Wymagania dotyczące warstwy izolacyjnej:
Odporność

Izolacyjność
oporność właściwa przepływu powietrza zgodnie z EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²
warstwa izolacyjna z wełny mineralnej zgodnie z EN 13162;

dopuszcza się: izolację o klasie materiału budowlanego min. B2

(np. Knauf Insulation TP 115 lub  TI 140 Decibel)

(np. Knauf Insulation TP 115 lub TI 140 Decibel)

wg LBO-017-KZ/11

możliwe jest zastosowanie płyty Fireboard tej samej grubości
Usztywniające i podpierające elementy łączące muszą wykazywać co najmniej tę samą odporność ogniową
Izolacyjność cieplna: współczynnik przenikania ciepła U - na zapytanie

Alternatywnie:

warstwa izolacyjna z wełny mineralnej szklanej lub kamiennej

Copyright by Knauf

ogniowa:

akustyczna:

Ściany działowe Knauf pełniące funkcję oddzielenia przeciwpożarowego:

Rozporządzenia *) kryteria odporności ogniowej odpowiednio w klasach REI 30, REI 60 i REI 120 przy spełnieniu następujących warunków:
ściany działowe Knauf sklasyfikowane w klasach EI 30, EI 60 oraz EI 120, mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego, spełniającego według

1) są mocowane do lub spoczywają na konstrukcji spełniającej kryteria klasy odporności ogniowej, nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany
z uwagi na kryteria EI,

2) nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochadzącym od konstrukcji budynku,

3) są zamocowane do elementów budynku zgodnie z rozwiązaniem zawartym w projekcie budowlanym.

*) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

R   =w
Izolacyjność akustyczna - wartości te są obowiązujące tylko w połączeniu z profilami Knauf, przy stosowaniu zalecanych wkrętów.

ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody - oznacza izolacyjność przegrody od dźwięków powietrznych

Pionowe przedłużenie profili

2 profile CW / MW nasunięte na siebie 2 profile CW / MW na styk z dodatkowym
profilem CW / MW

Wariant 1 Wariant 2

Wariant 3

profil

profil

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Konstrukcja nośna

Szkielet - metalowa konstrukcja nośna
Szkielet pojedynczy: Szkielet podwójny:

CW   50
profil Knauf

CW   75
CW 100
CW 125
CW 150

MW   75
MW 100

CW   50
CW   75
CW 100

profil Knauf UW

CW   50

oddzielone połączone za pomocą

profil Knauf UW profil Knauf UW profil Knauf UW

profil Knauf profile Knauf profile Knauf

W111 W115 W116

profil Knauf zakład
  50 ≥   500
  75 ≥   750
100 ≥ 1000

CW / UA
CW / MW / UA
CW / MW / UA

125 ≥ 1250
150 ≥ 1500

przedłużanie profili

CW / UA
CW / UA

1

Rysunki schematyczne - wymiary w mm

Nacięcia H - wykonanie fabryczne
do przeprowadzania kabli

mm
mm
mm
mm
mm

profil

profil

w profilach Knauf CW / MW

W strefie zakładu profile łączyć 

Nie umieszczać styków profili na jednej

przez nitowanie, skręcanie wkrętami

do profili
zaciskarka

2 profile UA zestawione na styk
z dodatkowym profilem UA

profil

lub

zalecenie Knauf:
stosować profil UA na wysokość

połączenie śrubami 2x na profil UA

W112 W113

u

u

u
u

profil

u
u

2

1

2

1

2

CW   75
CW 100

dodatkowy
profil UA

dodatkowy
profil

przy pomocy śrub M8
lub
wkrętów samowiercących ≥ Ø 4,5 mm

Wariant 1 i 2:

za pomocą pasków płyt
taśmy akustycznej

Wariant 3:

Wycięcia w środnikach - wykonane na budowie

grubość wycięcie

Otwory podane w tablicy mogą być stosowane dodatkowo

≥ 12,5 mmCW 275 / 100 / 125 / 150

b

max. wycięcie środnika

Wycięcia w środnikach profili MW lub UA na zapytanie

2x
 b

≤ 
b

≤ b -20poza standardowymi nacięciami H

Mniejsze otwory w większej liczbie na zapytanie

na każdy szkielet

≤
≥

≥
b≤

na każdą stronę

2x
 b≥ 10

≥ 10

b
okładziny

2x
 b≥

lub w miarę możliwości zaciskanie

Copyright by Knauf

profil Knauf

pomieszczenia

wysokości

metalowy

środnika

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Zastosowanie specjalne pyt Knauf / informacje i instrukcje do kolejnych stron
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W111 Ściana szkieletowa Knauf
Wysokość ścian

Maksymalna dopuszczalna wysokość ściany
Profil Knauf Rozstaw osiowy

mm m

CW 50 400

300

600

CW 75 / MW 75 400

300

600

CW 100 / MW 100 400

300

600

CW 125 400

300

600

CW 150 400

300

600

9,15

9,80

grubość blachy 0,6 mm

Płyty Knauf 12,5 mm Diamant 12,5 mm / 15 mm

3,25

4,25

5,00

4,50

6,00

7,00

5,00

6,50

8,25

8,30

8,95

9,35

9,65

10,20

10,65

Ściany wyższe w zakresie odporności ogniowej na zapytanie

bez odporności
ogniowej

m

z odpornością

m m

6,50

bez odporności z odpornością
ogniową ogniowej ogniowąa

6,50

6,50

-

5,00

6,50

6,50

5,00

wysokość ściany

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

1000≤ 3 1000

m mm

kołek met.- sufitowy

mm

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich w rozstawie co 1000 mm
(co najmniej 3 punkty mocowania)

> 3  do  ≤ 6,50 *)

> 6,50  do  ≤ 12 *)

  5001000

  500

wkręt Knauf FN
Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

z uwzględnieniem maksymalnej wysokości ściany*)

(do żelbetu)

1000

  500

500

250

2x 1x
mm mm

Należy skontrolować nośność pod-
łoża przeznaczonego do mocowa-

1x1x

- nia - oraz wybrać odpowiednie
elementy mocujące (dla 2 kN/m)

Copyright by Knauf

słupków

kołek rozpo-
rowy Knauf

8,20

8,30

7,60

6,65

6,50

5,00

6,50

6,50

5,00

5,00

4,25

3,25

7,00

6,00

4,50

8,25

6,50

5,00

-

4,25

3,25

-

6,00

4,50

-

6,50

5,00

-

4,25

3,25

-

6,00

4,50

6,50

5,00

W111 Ściana szkieletowa Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

Opis systemu

min.
grubość

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F
W111 Ściana szkieletowa Knauf Szkielet pojedynczy - okładzina jednowarstwowa

Kn
au

f p
łyt

a o
gn

io
ch

ro
nn

a
Kn

au
f p

łyt
a z

wy
kła

D
d

d
h

-

d

  50 40
EI 30 /

  75 47

48

43

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

43

rozstaw słupków
a

-

  75 60
100 49

50

45

50

46

51

45 46

12,5

12,5

12,5

12,5

  8015 50

10515 53 53

Dane techniczne i fizyczne

h
mm mm

Knauf Knauf
profil profil

Profil

warstwa
izolacyj-

D
mm

Szero-
kość

Izolacyjność akustyczna

dB dB

CW MW

Waga

kg/m²
ok.

ności
ognio-

odpor-
Klasa

12,5

12,5

12,5

12,5

24

24

25

30

35

Okładzina na każdą stronę
Rwbez

izolacji

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

24

24

25

30

35

Najwyższa skuteczność jednowarstwowej konstrukcji ściennej
Z płytą Diamant 15 mm

rozstaw słupków
a

Dla okładzin ceramicznych:

12,5 mm

Rozstaw osiowy słupków ≤ 600 mm możliwy dla okładzin

15 mm
≤ 400 mm
≤ 600 mm
≤ 600 mm

minimalna grubość okładziny rozstaw osiowy słupków
płyty Knauf
płyta Diamant

18 mm płyty Knauf

w przypadku płyt o wąskim formacie jako zabezpieczenie spoin podłużnych należy

Przy odporności ogniowej:

stosować na całej powierzchni wełnę mineralną pod względem techniki mocowania

12,5 39 56

Si
len

tb
oa

rd

12,5 39 59 -

-

100 80
125 50

52

46

52

47

54

46 47

12,5

12,5

13015 54 54

12,5

12,5

24

24

25

30

35

12,5 39 60 -

okładzina z płyt Silentboard (poziome ułożenie płyt):

lub

ceramicznych

Copyright by Knauf

wej

na

ściany

(temperatura topnienia ≥ 1000 °C, grubość 40 mm, gęstość 30 kg/m³)

min.
grubość

EI 60

EI 30 /
EI 60

EI 30 /
EI 60

*)

*)

*)

Przy wymaganej odporności ogniowej:
EI 30 - wełna mineralna szklana o minimalnej grubości 50 mm
EI 60 - wełna mineralna kamienna o minimalnej grubości 50 mm
oraz minimalnej gęstości 50 kg/m³

*)

W111.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne
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W111 Ściana szkieletowa Knauf
Wysokość ścian

Maksymalna dopuszczalna wysokość ściany
Profil Knauf Rozstaw osiowy

mm m

CW 50 400

300

600

CW 75 / MW 75 400

300

600

CW 100 / MW 100 400

300

600

CW 125 400

300

600

CW 150 400

300

600

9,15

9,80

grubość blachy 0,6 mm

Płyty Knauf 12,5 mm Diamant 12,5 mm / 15 mm

3,25

4,25

5,00

4,50

6,00

7,00

5,00

6,50

8,25

8,30

8,95

9,35

9,65

10,20

10,65

Ściany wyższe w zakresie odporności ogniowej na zapytanie

bez odporności
ogniowej

m

z odpornością

m m

6,50

bez odporności z odpornością
ogniową ogniowej ogniowąa

6,50

6,50

-

5,00

6,50

6,50

5,00

wysokość ściany

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

1000≤ 3 1000

m mm

kołek met.- sufitowy

mm

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich w rozstawie co 1000 mm
(co najmniej 3 punkty mocowania)

> 3  do  ≤ 6,50 *)

> 6,50  do  ≤ 12 *)

  5001000

  500

wkręt Knauf FN
Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

z uwzględnieniem maksymalnej wysokości ściany*)

(do żelbetu)

1000

  500

500

250

2x 1x
mm mm

Należy skontrolować nośność pod-
łoża przeznaczonego do mocowa-

1x1x

- nia - oraz wybrać odpowiednie
elementy mocujące (dla 2 kN/m)

Copyright by Knauf

słupków

kołek rozpo-
rowy Knauf

8,20

8,30

7,60

6,65

6,50

5,00

6,50

6,50

5,00

5,00

4,25

3,25

7,00

6,00

4,50

8,25

6,50

5,00

-

4,25

3,25

-

6,00

4,50

-

6,50

5,00

-

4,25

3,25

-

6,00

4,50

6,50

5,00

W111 Ściana szkieletowa Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

Opis systemu

min.
grubość

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F

W111 Ściana szkieletowa Knauf Szkielet pojedynczy - okładzina jednowarstwowa

Kn
au

f p
łyt

a o
gn

io
ch

ro
nn

a
Kn

au
f p

łyt
a z

wy
kła

D
d

d
h

-

d

  50 40
EI 30 /

  75 47

48

43

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

43

rozstaw słupków
a

-

  75 60
100 49

50

45

50

46

51

45 46

12,5

12,5

12,5

12,5

  8015 50

10515 53 53

Dane techniczne i fizyczne

h
mm mm

Knauf Knauf
profil profil

Profil

warstwa
izolacyj-

D
mm

Szero-
kość

Izolacyjność akustyczna

dB dB

CW MW

Waga

kg/m²
ok.

ności
ognio-

odpor-
Klasa

12,5

12,5

12,5

12,5

24

24

25

30

35

Okładzina na każdą stronę
Rwbez

izolacji

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

24

24

25

30

35

Najwyższa skuteczność jednowarstwowej konstrukcji ściennej
Z płytą Diamant 15 mm

rozstaw słupków
a

Dla okładzin ceramicznych:

12,5 mm

Rozstaw osiowy słupków ≤ 600 mm możliwy dla okładzin

15 mm
≤ 400 mm
≤ 600 mm
≤ 600 mm

minimalna grubość okładziny rozstaw osiowy słupków
płyty Knauf
płyta Diamant

18 mm płyty Knauf

w przypadku płyt o wąskim formacie jako zabezpieczenie spoin podłużnych należy

Przy odporności ogniowej:

stosować na całej powierzchni wełnę mineralną pod względem techniki mocowania

12,5 39 56

Si
len

tb
oa

rd

12,5 39 59 -

-

100 80
125 50

52

46

52

47

54

46 47

12,5

12,5

13015 54 54

12,5

12,5

24

24

25

30

35

12,5 39 60 -

okładzina z płyt Silentboard (poziome ułożenie płyt):

lub

ceramicznych

Copyright by Knauf

wej

na

ściany

(temperatura topnienia ≥ 1000 °C, grubość 40 mm, gęstość 30 kg/m³)

min.
grubość

EI 60

EI 30 /
EI 60

EI 30 /
EI 60

*)

*)

*)

Przy wymaganej odporności ogniowej:
EI 30 - wełna mineralna szklana o minimalnej grubości 50 mm
EI 60 - wełna mineralna kamienna o minimalnej grubości 50 mm
oraz minimalnej gęstości 50 kg/m³

*)

W111.pl Ściany szkieletowe Knauf
Wysokość ścian
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W112 Ściana szkieletowa Knauf 

Opis systemu Okładzina

min.
grubość

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

W112 Ściana szkieletowa Knauf Szkielet pojedynczy - okładzina dwuwarstwowa

Dane techniczne i fizyczne

D
d

d
h

h
mm mm

Knauf Knauf
profil profil

Profil

warstwa
izolacyj-

min.
grubość

EI 30 /

D
mm

d

  50 40
EI 60 /

100 55

57

52

ności
ognio-

odpor-
Klasa

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

52

2x 12,5 

64

2x 12,5

125

dB dB

CW MW

2x 12,5

2x 12,5

Waga

kg/m²
ok

45

45

47

55

71

Izolacyjność akustyczna
R w

Ma
ss

ivb
au

pl
at

te

1)59

  75 60
125 57

61

54

58

55

54 55

2x 12,5 

66

2x 12,5

150

2x 12,5

2x 12,5

1)63
62

67

1)63

100 80
150 58

62

55

60

56

55 56

2x 12,5 

+ 68

2x 12,5

175

2x 12,5

2x 12,5

1)64
64

68

1)66

25

12,5

+
25

12,5

+
25

12,5

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

45

45

47

55

71

45

45

47

55

71

rozstaw słupków
a

rozstaw słupków
a

(G
KF

)

z zachowaniem najwyższej jakości.
Ekonomiczne rozwiązanie
Wariant preferowany

(Dane / uwagi z uwzględnieniem strony 7)

2) dla okładziny 2x 12,5 mm Silentboard: + 2 dB

Odporność ogniowa:

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F
Kn

au
f p

łyt
a o

gn
io

ch
ro

nn
a

Kn
au

f p
łyt

a z
wy

kła

Si
len

tb
oa

rd

na każdą stronę

65 65

65

65

66 -

67 -

2)

2)

2)

Dla okładziny mieszanej: płyta Diamant

+
12,5

12,5

+
12,5

12,5

+
12,5

12,5

lub

Copyright by Knauf

wej

bez
izolacji

Szero-
kość
ściany

na

EI 60

EI 120

EI 30 /

EI 60 /

EI 60

EI 120

EI 30 /

EI 60 /

EI 60

EI 120

*)

*)

*)

Przy wymaganej odporności ogniowej:*)
jako warstwa wierzchnia

1) wierzchnia warstwa płyt przymocowana zszywkami

EI 30 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm

oraz min. gęstości 50kg/m³ (wymagane dla okładziny z płyt zwykłych)
EI 60 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm 

EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50mm oraz min. gęstości 50 kg/m³

W112.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odpornośc ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne
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W przypadku wierzchniej warstwy płyt połączenie zszywkami: wysokości ścian zgodnie z systemem W111

W112 Ściana szkieletowa Knauf
Wysokość ścian

Profil Knauf Rozstaw osiowy

mm m

CW 50 400

300

600

CW 75 / MW 75 400

300

600

CW 100 / MW 100 400

300

600

CW 125 400

300

600

CW 150 400

300

600

9,10

9,80

10,30

10,60

11,25

grubość blachy 0,6 mm

Płyty Knauf 2x 12,5 mm Diamant 2x 12,5 mm

10,80

11,20

11,55

12

12

12

Ściany wyższe w zakresie odporności ogniowej na zapytanie

bez odporności
ogniowej

m

z odpornością

m m

bez odporności z odpornością
ogniową ogniowej ogniową

+ Diamant 12,5 mm
(warstwy płyt mocowane wkrętami)

Massivbaupl. 25 mm

11,70

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

Maksymalna dopuszczalna wysokość ściany

a

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

wysokość ściany

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

≤ 3 1000

m

> 3       do  ≤  6,50

> 6,50  do  ≤ 12 

1000

  500

wkręt Knauf FN
Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

1000

  500

500

250

2x 1x
mm mm

-

Copyright by Knauf

słupków

1000

mm

kołek met.- sufitowy

mm

  500

(do żelbetu) 1x
kołek rozpo-
rowy Knauf

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich w rozstawie co 1000 mm
(co najmniej 3 punkty mocowania)

5,75

7,00

8,00

6,50

8,25

9,00

4,50

5,00

5,75

5,75

6,50

-

6,50

6,50

-

4,50

5,00

-

5,75

7,00

8,00

6,50

8,25

9,00

4,50

5,00

5,75

5,75

6,50

-

6,50

6,50

-

4,50

5,00

-

Należy skontrolować nośność pod-
łoża przeznaczonego do mocowa-
nia - oraz wybrać odpowiednie
elementy mocujące (dla 2 kN/m)

W112 Ściana szkieletowa Knauf 

Opis systemu Okładzina

min.
grubość

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

W112 Ściana szkieletowa Knauf Szkielet pojedynczy - okładzina dwuwarstwowa

Dane techniczne i fizyczne

D
d

d
h

h
mm mm

Knauf Knauf
profil profil

Profil

warstwa
izolacyj-

min.
grubość

EI 30 /

D
mm

d

  50 40
EI 60 /

100 55

57

52

ności
ognio-

odpor-
Klasa

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

52

2x 12,5 

64

2x 12,5

125

dB dB

CW MW

2x 12,5

2x 12,5

Waga

kg/m²
ok

45

45

47

55

71

Izolacyjność akustyczna
R w

Ma
ss

ivb
au

pl
at

te

1)59

  75 60
125 57

61

54

58

55

54 55

2x 12,5 

66

2x 12,5

150

2x 12,5

2x 12,5

1)63
62

67

1)63

100 80
150 58

62

55

60

56

55 56

2x 12,5 

+ 68

2x 12,5

175

2x 12,5

2x 12,5

1)64
64

68

1)66

25

12,5

+
25

12,5

+
25

12,5

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

45

45

47

55

71

45

45

47

55

71

rozstaw słupków
a

rozstaw słupków
a

(G
KF

)

z zachowaniem najwyższej jakości.
Ekonomiczne rozwiązanie
Wariant preferowany

(Dane / uwagi z uwzględnieniem strony 7)

2) dla okładziny 2x 12,5 mm Silentboard: + 2 dB

Odporność ogniowa:

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F
Kn

au
f p

łyt
a o

gn
io

ch
ro

nn
a

Kn
au

f p
łyt

a z
wy

kła

Si
len

tb
oa

rd

na każdą stronę

65 65

65

65

66 -

67 -

2)

2)

2)

Dla okładziny mieszanej: płyta Diamant

+
12,5

12,5

+
12,5

12,5

+
12,5

12,5

lub

Copyright by Knauf

wej

bez
izolacji

Szero-
kość
ściany

na

EI 60

EI 120

EI 30 /

EI 60 /

EI 60

EI 120

EI 30 /

EI 60 /

EI 60

EI 120

*)

*)

*)

Przy wymaganej odporności ogniowej:*)
jako warstwa wierzchnia

1) wierzchnia warstwa płyt przymocowana zszywkami

EI 30 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm

oraz min. gęstości 50kg/m³ (wymagane dla okładziny z płyt zwykłych)
EI 60 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm 

EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50mm oraz min. gęstości 50 kg/m³

W112.pl Ściany szkieletowe Knauf
Wysokość ścian

11



W113 Ściana szkieletowa Knauf

Opis systemu

min.
grubość

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F
W113 Ściana szkieletowa Knauf szkielet pojedynczy - okładzina trójwarstwowa

Kn
au

f p
łyt

a o
gn

io
ch

ro
nn

a
h
mm

Profil

D
mm

Szero-
kość

d

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

rozstaw słupków
a

D
d

d
h

  50 40
EI 60 /

125 56

3x 12,5 53

3x 12,5 

3x 12,5

Okładzina

ognio-

odpor-
Klasa

mm

Knauf Knauf
profil profil

warstwa
izolacyj-

min.
grubość

dB dB

CW MW

Waga

kg/m²
ok.

ności

Dane techniczne i fizyczne

65

68

81

bez
izolacji

60
2)62

  75 60150 58

3x 12,5

60

55 58

3x 12,5 

3x 12,5

63
2)67

100 80175 60

3x 12,5

62

57 59

3x 12,5 

3x 12,5

66 69
2)71

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

65

68

81

65

68

81

rozstaw słupków
a

Zalecenia Knauf:
Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem o lepszej izolacyjności

MW 100, 25 mm Massivbauplatte GKF + 12,5 mm Diamant
Wykonanie: zobacz system W112 (z uwzględnieniem

jest następująca konstrukcja:

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

66
2)67

2) wierzchnia warstwa płyt przymocowana zszywkami
1) dla okładziny 2x 12,5 mm Silentboard + 12,5 mm Diamant jako okładzina wierzchnia: 69 dB
Izolacyjność akustyczna

1)

1)

1)

akustycznej w porównaniu z rozwiązaniem trójwarstwowym

na każdą stronę Izolacyjność akustyczna
R w

-

lub

Copyright by Knauf

wej

ściany

na

wysokości ściany)

*)

*)

*)
EI 120

EI 60 /
EI 120

EI 60 /
EI 120

Przy wymogach co do odporności ogniowej:
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm
EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm

*)

oraz min. gęstości 50 kg/m³

W113.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odpornośc ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne
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W113 Ściana szkieletowa Knauf
Wysokości ścian

Profil Knauf Rozstaw osiowy 

mm m

CW 50 400

300

600

CW 75 / MW 75 400

300

600

CW 100 / MW 100 400

300

600

CW 125 400

300

600

CW 150 400

300

600

6,75

8,50

9,25

11,35

11,75

12

12

12

12

Grubość blachy 0,6 mm

Płyty Knauf 3x 12,5 mm Diamant 3x 12,5 mm

bez odporności
ogniowej

m

z odpornością

m m

bez odporności z odpornością
ogniową ogniowej ogniową

(warstwy płyt mocowane wkrętami)

12

12

12

12

12

12

6,50

-

-

5,00

Maksymalna dopuszczalna wysokość ściany

W przypadku wierzchniej warstwy płyt połączenie zszywkami: wysokości ścian zgodnie z systemem W111
Ściany wyższe w zakresie odporności ogniowej na zapytanie

a

wysokość ściany

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

≤ 3 1000

m mm

> 3       do  ≤  6,50

> 6,50  do  ≤ 12 

1000

  500

wkręt Knauf FN
Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

1000

  500

500

250

2x 1x
mm mm

-

Copyright by Knauf

słupków

kołek met.- sufitowy
(do żelbetu) 1x

1000

mm

  500

kołek rozpo-
rowy Knauf

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich w rozstawie co 1000 mm
(co najmniej 3 punkty mocowania)

4,70

5,15

6,00

6,00

7,25

8,25

4,50

5,00

-

5,75

6,50

-

6,50

6,50

5,00

6,50

6,50

5,00

6,50

6,50

5,00

6,50

6,50

6,75

8,50

9,25

6,50

-

-

4,70

5,15

6,00

6,00

7,25

8,25

4,50

5,00

-

5,75

6,50

-

Należy skontrolować nośność pod-
łoża przeznaczonego do mocowa-
nia - oraz wybrać odpowiednie
elementy mocujące (dla 2 kN/m)

W113 Ściana szkieletowa Knauf

Opis systemu

min.
grubość

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F

W113 Ściana szkieletowa Knauf szkielet pojedynczy - okładzina trójwarstwowa

Kn
au

f p
łyt

a o
gn

io
ch

ro
nn

a

h
mm

Profil

D
mm

Szero-
kość

d

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

rozstaw słupków
a

D
d

d
h

  50 40
EI 60 /

125 56

3x 12,5 53

3x 12,5 

3x 12,5

Okładzina

ognio-

odpor-
Klasa

mm

Knauf Knauf
profil profil

warstwa
izolacyj-

min.
grubość

dB dB

CW MW

Waga

kg/m²
ok.

ności

Dane techniczne i fizyczne

65

68

81

bez
izolacji

60
2)62

  75 60150 58

3x 12,5

60

55 58

3x 12,5 

3x 12,5

63
2)67

100 80175 60

3x 12,5

62

57 59

3x 12,5 

3x 12,5

66 69
2)71

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

65

68

81

65

68

81

rozstaw słupków
a

Zalecenia Knauf:
Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem o lepszej izolacyjności

MW 100, 25 mm Massivbauplatte GKF + 12,5 mm Diamant
Wykonanie: zobacz system W112 (z uwzględnieniem

jest następująca konstrukcja:

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

66
2)67

2) wierzchnia warstwa płyt przymocowana zszywkami
1) dla okładziny 2x 12,5 mm Silentboard + 12,5 mm Diamant jako okładzina wierzchnia: 69 dB
Izolacyjność akustyczna

1)

1)

1)

akustycznej w porównaniu z rozwiązaniem trójwarstwowym

na każdą stronę Izolacyjność akustyczna
R w

-

lub

Copyright by Knauf

wej

ściany

na

wysokości ściany)

*)

*)

*)
EI 120

EI 60 /
EI 120

EI 60 /
EI 120

Przy wymogach co do odporności ogniowej:
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm
EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm

*)

oraz min. gęstości 50 kg/m³

W113.pl Ściany szkieletowe Knauf
Wysokość ścian

13



W116 Ściana instalacyjna Knauf

Opis systemu

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

W116 Ściana instalacyjna Knauf szkielet podwójny - okładzina jedno / dwuwarstwowa

Kn
au

f p
łyt

a o
gn

io
ch

ro
nn

a
Kn

au
f p

łyt
a z

wy
kła

d

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

D
d

d
h

40

54

18 52

2x 12,5 

2x 50

2x 12,5 

2x 12,5 54

62

h
mm

Profil

D
mm mm

Knauf
profil CW

min.
grubość

dBkg/m²

Izolacyjność akust.
R w,R

45

EI 30 / 48

48

59

Dane techniczne i fizyczne

Max. dopuszczalna wysokość ściany
Profil Rozstaw

mm m

słupków

CW   50

0,6 mm
blachy

CW   75

CW 100

Diamant 18 mm

m

osiowy

rozstaw słupków
a

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

≥ 105

≥ 155

≥ 141

≥ 155

Knauf

Jednowarstwowa okładzina płytami Diamant,
możliwość stosowania okładzin ceramicznych,

Wariant preferowanyW pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza
 stosować płyty impregnowane

(zalecenie Knauf)

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

a

bez odp. ogniowej / z odp. ogniową

rozstaw słupków
a

lub

Ściany wyższe na zapytanie

wysokość

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

1000≤ 3 1000

m mm

kołek

10001000> 3  do  ≤ 6,50

wkręt Knauf FN
Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

rozporowy
Knauf 2x 1x

mm mm

1000

1000

500

500

1x

stabilność i wytrzymałość

Copyright by Knauf

Okładzina

ognio-

odpor-
Klasa

ności

na każdą stronę

wej min.
grubość

Waga

ok.

bez
izolacji

Gru-
bość
ściany warstwa

izolacyj-
na

grubość
ściany

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich
w rozstawie co 1000 mm (co najmniej 3 punkty mocowania)

kołek meta-

mm

lowy - sufitowy
Knauf 1x

EI 60

EI 30 /
EI 60

EI 60 /
EI 120

40

40

*)

*)

*)

Przy wymogach co do odporności ogniowej:
EI 30 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm

 (wymagane dla okładziny dwuwarstwowej z płyt zwykłych lub jednowarstwowej z płyt Diamant)

*)

600
400
600
400
600
400

m

Okł. 2x 12,5 mm 

m

(zalecenie Knauf)

4,75
4,50
6,25
6,00
6,90
6,75

4,25
4,50
4,75
5,00
5,00
5,25

4,75
4,50
6,25
6,00
6,90
6,75

4,25
4,50
4,75
5,00
5,00
5,25

EI 60 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm oraz min. gęstości 50kg/m³

EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50mm oraz min. gęstości 50 kg/m³

W115 Ściana szkieletowa Knauf

Opis systemu

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F
W115 Ściana szkieletowa Knauf szkielet pojedynczy - okładzina dwuwarstwowa

Kn
au

f p
łyt

a o
gn

io
ch

ro
nn

a
h
mm

D
mm

d

rozstaw słupków
a

D
d

d
h

105 2x 40EI 60 / 155
65

2x 12,5 61

2x 12,5 

2x 50

155 2x 60205 67

63

2x 75

205 2x 80255 69

72

65

2x 100

mm dBkg/m²

49

Dane techniczne i fizyczne

2x 12,5

47

58

2x 12,5

2x 12,5 

2x 12,5

2x 12,5

2x 12,5 

2x 12,5

67

70

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

49

47

58

49

47

58

Wąska konstrukcja z płytami Silentboard dla wyższych wymagań
Wariant preferowany

w zakresie izolacyjności akustycznej

Maks. dopuszczalna wysokość ściany
Profil

mm

CW   50
600

0,6 mm
gr. blachy

CW   75

CW 100

Rozstaw

słupków
osiowy

m

Okł. 2x 12,5 mm 

m

bez odp. ogniowej / z odp. ogniową

Knauf

EI 30 / EI 60:możliwe wykonanie z płytą zwykłą Knauf 2 x 12,5 mm

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

wysokość

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

1000≤ 3 1000

m mm

kołekkołek meta-

mm

  5001000> 3  do  ≤ 6,50

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich
w rozstawie co 1000 mm (co najmniej 3 punkty mocowania)

wkręt Knauf FN
rozporowylowy - sufitowy

(zalecenie Knauf)

a

Dla okładziny mieszanej: płyta Diamant jako warstwa wierzchnia

Si
len

tb
oa

rd

+
12,5

12,5
67 73

Ściany wyższe na zapytanie

Knauf Knauf 2x 1x
mm mm

1000

  500

500

250

1x1x

Copyright by Knauf

Szero-
kość

Okładzina

ognio-

odpor-
Klasa

Waga

ok.

ności

bez
izolacji

na każdą stronę

wej

ściany

Profil

warstwa
izolacyj-

min.
grubość

na

Knauf
profil
CW

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

Izolacyjność akusty -
czna R w

ściany

min.
grubość

*)

*)

EI 120

EI 60 /
EI 120

EI 60 /
EI 120

Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

*)

Przy wymaganej odporności ogniowej:
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm

*)

400
600
400
600
400

4,50
4,75
5,75
6,00
6,50
6,80

4,50
4,75
5,75
6,00
6,50
6,50

EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm oraz min. gęstości 50 kg/m³

W115.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odpornośc ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne / wysokość ścian
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W116 Ściana instalacyjna Knauf

Opis systemu

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

W116 Ściana instalacyjna Knauf szkielet podwójny - okładzina jedno / dwuwarstwowa
Kn

au
f p

łyt
a o

gn
io

ch
ro

nn
a

Kn
au

f p
łyt

a z
wy

kła

d

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

D
d

d
h

40

54

18 52

2x 12,5 

2x 50

2x 12,5 

2x 12,5 54

62

h
mm

Profil

D
mm mm

Knauf
profil CW

min.
grubość

dBkg/m²

Izolacyjność akust.
R w,R

45

EI 30 / 48

48

59

Dane techniczne i fizyczne

Max. dopuszczalna wysokość ściany
Profil Rozstaw

mm m

słupków

CW   50

0,6 mm
blachy

CW   75

CW 100

Diamant 18 mm

m

osiowy

rozstaw słupków
a

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

≥ 105

≥ 155

≥ 141

≥ 155

Knauf

Jednowarstwowa okładzina płytami Diamant,
możliwość stosowania okładzin ceramicznych,

Wariant preferowanyW pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza
 stosować płyty impregnowane

(zalecenie Knauf)

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

a

bez odp. ogniowej / z odp. ogniową

rozstaw słupków
a

lub

Ściany wyższe na zapytanie

wysokość

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

1000≤ 3 1000

m mm

kołek

10001000> 3  do  ≤ 6,50

wkręt Knauf FN
Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

rozporowy
Knauf 2x 1x

mm mm

1000

1000

500

500

1x

stabilność i wytrzymałość

Copyright by Knauf

Okładzina

ognio-

odpor-
Klasa

ności

na każdą stronę

wej min.
grubość

Waga

ok.

bez
izolacji

Gru-
bość
ściany warstwa

izolacyj-
na

grubość
ściany

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich
w rozstawie co 1000 mm (co najmniej 3 punkty mocowania)

kołek meta-

mm

lowy - sufitowy
Knauf 1x

EI 60

EI 30 /
EI 60

EI 60 /
EI 120

40

40

*)

*)

*)

Przy wymogach co do odporności ogniowej:
EI 30 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm

 (wymagane dla okładziny dwuwarstwowej z płyt zwykłych lub jednowarstwowej z płyt Diamant)

*)

600
400
600
400
600
400

m

Okł. 2x 12,5 mm 

m

(zalecenie Knauf)

4,75
4,50
6,25
6,00
6,90
6,75

4,25
4,50
4,75
5,00
5,00
5,25

4,75
4,50
6,25
6,00
6,90
6,75

4,25
4,50
4,75
5,00
5,00
5,25

EI 60 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm oraz min. gęstości 50kg/m³

EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50mm oraz min. gęstości 50 kg/m³

W115 Ściana szkieletowa Knauf

Opis systemu

mmrysunki schematyczne Di
am

an
t

KN
AU

F 
Pi

an
o 

F

W115 Ściana szkieletowa Knauf szkielet pojedynczy - okładzina dwuwarstwowa

Kn
au

f p
łyt

a o
gn

io
ch

ro
nn

a

h
mm

D
mm

d

rozstaw słupków
a

D
d

d
h

105 2x 40EI 60 / 155
65

2x 12,5 61

2x 12,5 

2x 50

155 2x 60205 67

63

2x 75

205 2x 80255 69

72

65

2x 100

mm dBkg/m²

49

Dane techniczne i fizyczne

2x 12,5

47

58

2x 12,5

2x 12,5 

2x 12,5

2x 12,5

2x 12,5 

2x 12,5

67

70

Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne

49

47

58

49

47

58

Wąska konstrukcja z płytami Silentboard dla wyższych wymagań
Wariant preferowany

w zakresie izolacyjności akustycznej

Maks. dopuszczalna wysokość ściany
Profil

mm

CW   50
600

0,6 mm
gr. blachy

CW   75

CW 100

Rozstaw

słupków
osiowy

m

Okł. 2x 12,5 mm 

m

bez odp. ogniowej / z odp. ogniową

Knauf

EI 30 / EI 60:możliwe wykonanie z płytą zwykłą Knauf 2 x 12,5 mm

(dane / uwagi z uwzględnieniem str. 7)

wysokość

Maksymalny dopuszczalny rozstaw elementów mocujących

1000≤ 3 1000

m mm

kołekkołek meta-

mm

  5001000> 3  do  ≤ 6,50

Mocowanie profili ściennych (CW / MW) do ścian sąsiednich
w rozstawie co 1000 mm (co najmniej 3 punkty mocowania)

wkręt Knauf FN
rozporowylowy - sufitowy

(zalecenie Knauf)

a

Dla okładziny mieszanej: płyta Diamant jako warstwa wierzchnia

Si
len

tb
oa

rd

+
12,5

12,5
67 73

Ściany wyższe na zapytanie

Knauf Knauf 2x 1x
mm mm

1000

  500

500

250

1x1x

Copyright by Knauf

Szero-
kość

Okładzina

ognio-

odpor-
Klasa

Waga

ok.

ności

bez
izolacji

na każdą stronę

wej

ściany

Profil

warstwa
izolacyj-

min.
grubość

na

Knauf
profil
CW

Zastosowa-
nie specjal-
ne płyt
Knauf

Izolacyjność akusty -
czna R w

ściany

min.
grubość

*)

*)

EI 120

EI 60 /
EI 120

EI 60 /
EI 120

Mocowanie profilu obwodowego (UW) do surowej posadzki i sufitu

*)

Przy wymaganej odporności ogniowej:
EI 60 - wełna mineralna szklana o min. grubości 50 mm

*)

400
600
400
600
400

4,50
4,75
5,75
6,00
6,50
6,80

4,50
4,75
5,75
6,00
6,50
6,50

EI 120 - wełna mineralna kamienna o min. grubości 50 mm oraz min. gęstości 50 kg/m³

W116.pl Ściany instalacyjne Knauf
Odpornośc ogniowa / izolacyjność akustyczna / dane techniczne / wysokość ścian
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna - przewężenie konstrukcji ścian szkieletowych Knauf

Połączenie swobodne z fasadąW112-SO-H1

W112-SO-H3

 płyta Fireboard 15 mm
profil U 18x30x0,8

≤ 600

wełna mineralna 10 mm
gęstość 150 kg/m³

S

kla
sy

fik
ac

ja 
tec

hn
icz

na
fas

ad
a b

ez
 od

po
rn

oś
ci 

og
nio

we
j stalowa blacha ocynkowana 2 mm

kołek rozporowy, a ≤ 500 mm

wkręt TB, a ≤ 250 mm

taśma akustyczna lub odpowiedni materiał uszczelniający

 paski płyty Fireboard 15 mm
wełna mineralna 5-10 mm
masa szpachlowa / taśma spoinowa

wkręt TN, a ≤ 500 mm

S

≤ 600

Detale skala 1:5

płyta Fireboard 15 mm

wełna mineralna 10 mm
gęstość 150 kg/m³

S

stalowa blacha ocynkowana 2 mm

Połączenie sztywne ze ściana masywną

18
15

15
48

18
15

15
48

Przykłady: przekrój poziomy / pionowy - wymiary w mm

≤ 600

≥ 25

np. W112

48 10
0

płyta Fireboard 15 mm

profil L 13x30x0,8
taśma akustyczna

wkręt TN, a ≤ 500 mm

wkręt TB, a ≤ 250 mm
stalowa blacha ocynkowana 2mm

15
0

profil L 13x30x0,8

+ taśma przekładkowa
taśma akustyczna

kołek rozporowy, a ≤ 500 mm
profil L 13x30x0,8

wełna mineralna 10 mm

stalowa blacha ocynk. 2 mm

profil L 13x30x0,8

gęstość 150 kg/m³
S

15
5

Połączenie ze ścianą szkieletową W112W112-SO-H2

≥ 25
płyta Fireboard 15 mm
wkręt TB, a ≤ 250 mm

stalowa blacha ocynkowana 2 mm

wełna mineralna
wkręt TN, a ≤ 500 mm

Połączenie ze ścianą szkieletową W112W112-SO-H4

≤ 600
np. W112

48

S

≥ 25

np. W115

płyta Fireboard 15 mm
wkręt TB, a ≤ 250 mm

Zwężenie ściany jako wnęka w systemie W115W115-SO-H5W112-SO-V1 Połączenie ze stropem

≤ 600

profil L 13x30x0,8

W112-SO-V2 Połączenie z podłogą

stalowa blacha ocynkowana 2 mm
płyta Fireboard 15 mm

kołek rozporowy Knauf, a ≤ 500 mm

profil L 13x30x0,8
wkręt TB, a ≤ 250 mm

wełna mineralna 10 mm
gęstość 150 kg/m³

S

stalowa blacha ocynkowana 2 mm

płyta Fireboard 15 mm

58

masa Fireboard spachtel + taśma przekładkowa

W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie dodatkowego środka 
w celu pokrycia  szczeliny łączeniowej (profil opasujący, listwa narożnikowa lub tym podobne)

taśma akustyczna

Wartości obliczeniowe redukcji wskaźnika izolacyjności akustycznej
przewężenia ściany
dot.: ściana działowa > 10 m², 1 przewężenie (szer. przedziału ≤ 600 mm)

Dalsze sposoby modernizacji ścian na zapytanie

Nie dopuszcza sie pionowych styków płyt

Warstwa izolacyjna - wełna mineralna kamienna
klasa reakcji na ogień A1; temperatura topnienia ≥ 1000 °CS

Stalowa blacha ocynkowana 2 mm na każdą stronę ściany

≤ 52 dB:
> 52 dB ≤ 62 dB:

bez redukcji
redukcja o 1 dB

Należy uwzględnić całkowitą konstrukcję wynikającą z sąsiadującego

standardowaR w

Wysokość ściany ≤ 4 m (ściany wyższe na zapytanie)

Copyright by Knauf

konstrukcja

masa Fireboard Spachtel

elementu budowlanego oraz modernizacji ściany

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna - modernizacja ścian istniejących

Odporność ogniowa: modernizacja ściany szkieletowej za pomocą płyty Fireboard A1

ściana istniejąca EI30do

okładzina (mm)

≥ 12,5

warstwa izolacyjna

bez izolacji
z wełną mineralną

do

jednostronnie jednostronnie

2x 12,5 mm

Mocowanie dodatkowej okładziny z płyt Fireboard przez przykręcanie do profili (klejenie za pomocą Fireboard Spachtel + wkręty gips-gips - na zapytanie)

EI120

jednostronnie

2x 25 mm

rozstaw osiowy słupków
≤ 600 mm

Istniejąca ściana musi odpowiadać wymogom normy DIN 4103-1

modernizacja

lub

na każdą stronę

A / GKB
w pustej przestrzeni

do

jednostronnie

EI60

2x 15 mm

(wymagana grubość okładziny - w mm)

Izolacyjność akustyczna: montaż dodatkowej okładziny z płyt Silentboard

Istniejąca ściana

modernizacja

okładzina (mm)
na każdą stronę

układ płyt

12,5

izolac. akust.
R w

2x 12,5
A / GKB

profil CW

+ 5 dB

Mocowanie płyty Silentboard (układ poziomy) przez przykręcenie do profili

W625

2x 12,5 + 7 dB

+ 9 dB

z płytami z przedścianką

po modernizacji z wykorzystaniem płyt
Wzrost izolacyjności akustycznej

wykonanie za pomocą przedścianki

układ przedścianki

Wzrost izolacyjności akustycznej

W623

W625

W626

Silentboard Silentboard

12,5

izolac. akust.

Dzięki mocowaniu płyt za pomocą wkrętów

płyta Fireboard płyta Fireboard płyta Fireboard

W626jako dodatkową okładziną W623

gips-gips możliwe jest dalsze polepszenie izo-
lacyjności akustycznej, wartości na zapytanie

profil

12,5
+
12,5

W626
+
W623 / W625

12,5

2x 12,5

+
2x 12,5
12,5

warstwa izola-
cyjna (mm)

75 60

płyta Fireboard

(wymagana okładzina - minimalna grubość w mm)

profil CD 60x27wełna mineralna
z wieszakiem
bezpośrednim

gr. 30 mm np. TP 115 CW 50 wełna mineralna 40 mm
np. TI 140 Decibelpłyta Silentboard

płyta Silentboard

płyta Silentboard

Wykonanie przedścianki zgodnie z zeszytem technicznym W61 - Knauf systemy suchych tynków i przedścianek

Warstwa izolacyjna - np. produkt Knauf Insulation

stan obecny

stan obecny

Przykłady: przekroje poziome

Przykład: przekrój poziomy

R    = 54 dBw

R w

+ 10 dB

+ 13 dB

+ 18 dB

+ 24 dB

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjnośc akustyczna - modernizacja ścian istniejących
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna - przewężenie konstrukcji ścian szkieletowych Knauf

Połączenie swobodne z fasadąW112-SO-H1

W112-SO-H3

 płyta Fireboard 15 mm
profil U 18x30x0,8

≤ 600

wełna mineralna 10 mm
gęstość 150 kg/m³

S

kla
sy

fik
ac

ja 
tec

hn
icz

na
fas

ad
a b

ez
 od

po
rn

oś
ci 

og
nio

we
j stalowa blacha ocynkowana 2 mm

kołek rozporowy, a ≤ 500 mm

wkręt TB, a ≤ 250 mm

taśma akustyczna lub odpowiedni materiał uszczelniający

 paski płyty Fireboard 15 mm
wełna mineralna 5-10 mm
masa szpachlowa / taśma spoinowa

wkręt TN, a ≤ 500 mm

S

≤ 600

Detale skala 1:5

płyta Fireboard 15 mm

wełna mineralna 10 mm
gęstość 150 kg/m³

S

stalowa blacha ocynkowana 2 mm

Połączenie sztywne ze ściana masywną

18
15

15
48

18
15

15
48

Przykłady: przekrój poziomy / pionowy - wymiary w mm

≤ 600

≥ 25

np. W112

48 10
0

płyta Fireboard 15 mm

profil L 13x30x0,8
taśma akustyczna

wkręt TN, a ≤ 500 mm

wkręt TB, a ≤ 250 mm
stalowa blacha ocynkowana 2mm

15
0

profil L 13x30x0,8

+ taśma przekładkowa
taśma akustyczna

kołek rozporowy, a ≤ 500 mm
profil L 13x30x0,8

wełna mineralna 10 mm

stalowa blacha ocynk. 2 mm

profil L 13x30x0,8

gęstość 150 kg/m³
S

15
5

Połączenie ze ścianą szkieletową W112W112-SO-H2

≥ 25
płyta Fireboard 15 mm
wkręt TB, a ≤ 250 mm

stalowa blacha ocynkowana 2 mm

wełna mineralna
wkręt TN, a ≤ 500 mm

Połączenie ze ścianą szkieletową W112W112-SO-H4

≤ 600
np. W112

48

S

≥ 25

np. W115

płyta Fireboard 15 mm
wkręt TB, a ≤ 250 mm

Zwężenie ściany jako wnęka w systemie W115W115-SO-H5W112-SO-V1 Połączenie ze stropem

≤ 600

profil L 13x30x0,8

W112-SO-V2 Połączenie z podłogą

stalowa blacha ocynkowana 2 mm
płyta Fireboard 15 mm

kołek rozporowy Knauf, a ≤ 500 mm

profil L 13x30x0,8
wkręt TB, a ≤ 250 mm

wełna mineralna 10 mm
gęstość 150 kg/m³

S

stalowa blacha ocynkowana 2 mm

płyta Fireboard 15 mm

58

masa Fireboard spachtel + taśma przekładkowa

W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie dodatkowego środka 
w celu pokrycia  szczeliny łączeniowej (profil opasujący, listwa narożnikowa lub tym podobne)

taśma akustyczna

Wartości obliczeniowe redukcji wskaźnika izolacyjności akustycznej
przewężenia ściany
dot.: ściana działowa > 10 m², 1 przewężenie (szer. przedziału ≤ 600 mm)

Dalsze sposoby modernizacji ścian na zapytanie

Nie dopuszcza sie pionowych styków płyt

Warstwa izolacyjna - wełna mineralna kamienna
klasa reakcji na ogień A1; temperatura topnienia ≥ 1000 °CS

Stalowa blacha ocynkowana 2 mm na każdą stronę ściany

≤ 52 dB:
> 52 dB ≤ 62 dB:

bez redukcji
redukcja o 1 dB

Należy uwzględnić całkowitą konstrukcję wynikającą z sąsiadującego

standardowaR w

Wysokość ściany ≤ 4 m (ściany wyższe na zapytanie)

Copyright by Knauf

konstrukcja

masa Fireboard Spachtel

elementu budowlanego oraz modernizacji ściany

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna - modernizacja ścian istniejących

Odporność ogniowa: modernizacja ściany szkieletowej za pomocą płyty Fireboard A1

ściana istniejąca EI30do

okładzina (mm)

≥ 12,5

warstwa izolacyjna

bez izolacji
z wełną mineralną

do

jednostronnie jednostronnie

2x 12,5 mm

Mocowanie dodatkowej okładziny z płyt Fireboard przez przykręcanie do profili (klejenie za pomocą Fireboard Spachtel + wkręty gips-gips - na zapytanie)

EI120

jednostronnie

2x 25 mm

rozstaw osiowy słupków
≤ 600 mm

Istniejąca ściana musi odpowiadać wymogom normy DIN 4103-1

modernizacja

lub

na każdą stronę

A / GKB
w pustej przestrzeni

do

jednostronnie

EI60

2x 15 mm

(wymagana grubość okładziny - w mm)

Izolacyjność akustyczna: montaż dodatkowej okładziny z płyt Silentboard

Istniejąca ściana

modernizacja

okładzina (mm)
na każdą stronę

układ płyt

12,5

izolac. akust.
R w

2x 12,5
A / GKB

profil CW

+ 5 dB

Mocowanie płyty Silentboard (układ poziomy) przez przykręcenie do profili

W625

2x 12,5 + 7 dB

+ 9 dB

z płytami z przedścianką

po modernizacji z wykorzystaniem płyt
Wzrost izolacyjności akustycznej

wykonanie za pomocą przedścianki

układ przedścianki

Wzrost izolacyjności akustycznej

W623

W625

W626

Silentboard Silentboard

12,5

izolac. akust.

Dzięki mocowaniu płyt za pomocą wkrętów

płyta Fireboard płyta Fireboard płyta Fireboard

W626jako dodatkową okładziną W623

gips-gips możliwe jest dalsze polepszenie izo-
lacyjności akustycznej, wartości na zapytanie

profil

12,5
+
12,5

W626
+
W623 / W625

12,5

2x 12,5

+
2x 12,5
12,5

warstwa izola-
cyjna (mm)

75 60

płyta Fireboard

(wymagana okładzina - minimalna grubość w mm)

profil CD 60x27wełna mineralna
z wieszakiem
bezpośrednim

gr. 30 mm np. TP 115 CW 50 wełna mineralna 40 mm
np. TI 140 Decibelpłyta Silentboard

płyta Silentboard

płyta Silentboard

Wykonanie przedścianki zgodnie z zeszytem technicznym W61 - Knauf systemy suchych tynków i przedścianek

Warstwa izolacyjna - np. produkt Knauf Insulation

stan obecny

stan obecny

Przykłady: przekroje poziome

Przykład: przekrój poziomy

R    = 54 dBw

R w

+ 10 dB

+ 13 dB

+ 18 dB

+ 24 dB

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjnośc akustyczna - przewężenie konstrukcji ścian szkieletowych Knauf
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna - montaż puszek elektrycznych

Dopuszczalne jest przeprowadzenie pojedynczych instalacji elektrycznych. 
Gniazda wtykowe, wyłączniki itp. mogą być wbudowane w dowolnym miejscu ściany działowej, oprócz sytuowania 2 gniazd bezpośrednio naprzeciw siebie.

Z uwagi na wymagania odporności ogniowej należy zachować warstwę wełny mineralnej, która może być ściśnięta maksymalnie do grubości 30 mm.

Wełna mineralna kamienna:
klasa reakcji na ogień A; temperatura topnienia ≥ 1000 °CS

Rysunki schematyczne - wymiary w mm

z zaprawą gipsową z obudową z płyt

Puszki należy osłonić płytą gipsowo-kartonowąPuszki należy osłonić zaprawą gipsową

Montaż puszek elektrycznych w ścianach szkieletowych Knauf przy wymaganiach ochrony przeciwpożarowej

z paskami płyt z wełną mineralnąDC

zaprawa gipsowa
tej samej grubości co okładzina

puszka elektryczna
obudowa o grubości
okładziny

puszki elektrycznej
klej gipsowy

wkręt gips - gips

(puszka el. do ścian szkieletowych)

ok
.10

0/1
00

gipsowa≥ 
50

0

tej samej grubości

lub zaprawa 
wkręt gips - gips

paski płyt Knauf

≥ 
50

0

wełna mineralna

ściśnięta

Wypełnić przestrzeń wełną mineralną zabezpieczoną przed przesuwaniem.
Wełna mineralna powinna zakrywać poniższą powierzchnię:

BA

okładzina

okładzina

≥ 
40

(tylko ściany na pojedynczej konstrukcji) (tylko ściany na pojedynczej konstrukcji)

puszka elektryczna

co okładzina
puszki elektryczne

wełna mineralna

≥ 
50

0

≥ 
50

0

puszki elektryczne
paski płyt

szkieletowych)

okładzina

okładzina

≥ 
50

0

≥ 
50

0

Montaż pasków płyty tej samej grubości co okładzina za pomocą

Paski płyty powinny całkowicie zakrywać poniższą powierzchnię:
kleju gipsowego lub wkrętów gips - gips.

minimum 500 mm powyżej najwyżej położoną puszkę elektryczną patrząc
od podłogi oraz do kolejnych słupków po obydwu stronach.

S

minimum 500 mm ponad najwyżej montowaną puszkę elektryczną patrząc
od podłogi oraz do kolejnych słupków po obydwu stronach.

Warstwa wełny nie może być ściśnięta na grubość mniejszą niż 30mm

Wełna mineralna musi mieć minimalną grubość 50 mm oraz minimalną 

(≥ 30 mm)

(puszka el. do ścian

(np. Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF)

W kwestii montażu klap rewizyjnych patrz Karta techniczna Knauf Klapy rewizyjne Alutop
Rozwiązania dla przeprowadzania kabli oraz przejść rurowych patrz Knauf Systemy przeciwpożarowe

Zalecenia dotyczące uniknięcia pogorszenia izolacyjności akustycznej:

w przypadku jednego pola ściany nie montować gniazd sieciowych naprzeciw siebiedla ścian szkieletowych z izolacyjnością akustyczną do R    60 dB:
ewentualne pozostałe otwory po montażu gniazd sieciowych należy zamknąć

należy unikać sztywnych połączeń z przeciwległą okładziną ścienną

Rozwiązania dla ścian o izolacyjności akustycznej powyżej R    60 dB lub dla położonych naprzeciw siebie gniazdek na zapytanie

w

w

Copyright by Knauf

obudowa w zależności od głębokości

gęstość 50 kg/m³ (waga 2,5 kg/m³)

(puszka elektryczna do ścian szkieletowych)

puszka elektryczna

szkieletowych)

(puszka el. do ścian
puszka elektryczna

3a

3b

od dołu od góry

od dołu od góry

od dołu od dołu i od góry / od dołu

a aa

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa - połączenie ze stropem

Połączenia lekkich ścian działowych ze sklasyfikowanymi ogniowo sufitami podwieszanymi Rysunki schematyczne

Systemy sufitowe KnaufSystem ścian Knauf

wymagania przeciwpożarowe wymagania przeciwpożarowe
sufity podwieszane o tej samej klasie odporności ogniowej sufity podwieszane

w połączeniu ze stropami

bez odporności ogniowej

2

3c

Do sklasyfikowanych ogniowo systemów sufitowych można przyłączyć ściany działowe tylko wtedy, gdy jest pewność, że w przypadku pożaru odpadające
fragmenty ściany działowej nie obciążą dodatkowo sufitu.
Jeżeli ściana działowa, dla której istnieją wymagania odporności ogniowej jest połączona z sufitem podwieszanym, to sufit ten musi posiadać co najmniej

o konstrukcji typu I - III

1

tą samą odporność ogniową.

Możliwe są poniższe sposoby wykonania połączeń (inne rozwiązania lub sposoby wykonania detali na str. 31 lub na zapytanie).
Wymagane jest usztywnienie poziome sufitu podwieszanego

pasek płyty

nie skręcać
z profilem UW

dla stropu typu I-III

Ściana bez odporności ogniowej Ściana z odpornością ogniową np. EI30 Ściana z odpornością ogniową

Sufity podwieszane w połączeniu z surowymi stropami o konstrukcji typu I - III

Sufity podwieszane o tej samej klasie odporności ogniowej

przesuwne
połączenie

Wymagania przeciwpożarowe Wymagania przeciwpożarowe (od strony przestrzeni nad sufitem)

nie skręcać
z profilem UW

z sufitem

bez skręcania z profilem UW, z okładziną dochodzącą aż do stropu
Dla sufitów z odpornośćią ogniową              wykonać połączenie z sufitem

możliwości przesuwu.

Dla sufitów podwieszanych z odpornością ogniową
wykonać przesuwne połączenie z sufitem, zachowując minimum 5 mm

Ściany działowe o tej samej klasie odporności
ogniowej co cały system sufitowy (a) muszą
być mocowane do konstrukcji nośnej stropu.

W przypadku połączenia z palnymi materiałami
budowlanymi profil obwodowy (UW) musi zostać
osłonięty za pomocą płyt gipsowych na całej 

Dla sufitów podwieszanych w połączeniu ze stropami o konstrukcji typu I - III podana klasa odporności ogniowej obowiązuje tylko dla całego systemu

1 2

3a 3b 3c

nie skręcać
z profilem UW

rodz. okładziny odpowiedni
dla sufitu samodzielnego
w klasie odp. ogniowej EI30

Jeśli ściany działowe o wymaganej
odporności ogniowej mocowane są
do sufitu podwieszanego, wówczas sufit
podwieszany musi mieć co najmniej
ta samę klasę odporności ogniowej

klasa odp. ogniowej ściany niższa niż sufitu

klasa odp. ogniowej ściany ta sama co sufitu

co ściana.

Połączenie ściany działowej bez odporności
ogniowej z sufitem podwieszanym
bez skręcania z profilem UW.

Copyright by Knauf

nie skręcać
z profilem UW

(od str. przestrz. nad sufitem)

grubości ściany

sufitowego (a).

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa - połączenia ze stropem
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna - montaż puszek elektrycznych

Dopuszczalne jest przeprowadzenie pojedynczych instalacji elektrycznych. 
Gniazda wtykowe, wyłączniki itp. mogą być wbudowane w dowolnym miejscu ściany działowej, oprócz sytuowania 2 gniazd bezpośrednio naprzeciw siebie.

Z uwagi na wymagania odporności ogniowej należy zachować warstwę wełny mineralnej, która może być ściśnięta maksymalnie do grubości 30 mm.

Wełna mineralna kamienna:
klasa reakcji na ogień A; temperatura topnienia ≥ 1000 °CS

Rysunki schematyczne - wymiary w mm

z zaprawą gipsową z obudową z płyt

Puszki należy osłonić płytą gipsowo-kartonowąPuszki należy osłonić zaprawą gipsową

Montaż puszek elektrycznych w ścianach szkieletowych Knauf przy wymaganiach ochrony przeciwpożarowej

z paskami płyt z wełną mineralnąDC

zaprawa gipsowa
tej samej grubości co okładzina

puszka elektryczna
obudowa o grubości
okładziny

puszki elektrycznej
klej gipsowy

wkręt gips - gips

(puszka el. do ścian szkieletowych)

ok
.10

0/1
00

gipsowa≥ 
50

0

tej samej grubości

lub zaprawa 
wkręt gips - gips

paski płyt Knauf

≥ 
50

0

wełna mineralna

ściśnięta

Wypełnić przestrzeń wełną mineralną zabezpieczoną przed przesuwaniem.
Wełna mineralna powinna zakrywać poniższą powierzchnię:

BA

okładzina

okładzina

≥ 
40

(tylko ściany na pojedynczej konstrukcji) (tylko ściany na pojedynczej konstrukcji)

puszka elektryczna

co okładzina
puszki elektryczne

wełna mineralna

≥ 
50

0

≥ 
50

0

puszki elektryczne
paski płyt

szkieletowych)

okładzina

okładzina

≥ 
50

0

≥ 
50

0

Montaż pasków płyty tej samej grubości co okładzina za pomocą

Paski płyty powinny całkowicie zakrywać poniższą powierzchnię:
kleju gipsowego lub wkrętów gips - gips.

minimum 500 mm powyżej najwyżej położoną puszkę elektryczną patrząc
od podłogi oraz do kolejnych słupków po obydwu stronach.

S

minimum 500 mm ponad najwyżej montowaną puszkę elektryczną patrząc
od podłogi oraz do kolejnych słupków po obydwu stronach.

Warstwa wełny nie może być ściśnięta na grubość mniejszą niż 30mm

Wełna mineralna musi mieć minimalną grubość 50 mm oraz minimalną 

(≥ 30 mm)

(puszka el. do ścian

(np. Knauf Insulation Feuerschutz-Dämmplatte DPF)

W kwestii montażu klap rewizyjnych patrz Karta techniczna Knauf Klapy rewizyjne Alutop
Rozwiązania dla przeprowadzania kabli oraz przejść rurowych patrz Knauf Systemy przeciwpożarowe

Zalecenia dotyczące uniknięcia pogorszenia izolacyjności akustycznej:

w przypadku jednego pola ściany nie montować gniazd sieciowych naprzeciw siebiedla ścian szkieletowych z izolacyjnością akustyczną do R    60 dB:
ewentualne pozostałe otwory po montażu gniazd sieciowych należy zamknąć

należy unikać sztywnych połączeń z przeciwległą okładziną ścienną

Rozwiązania dla ścian o izolacyjności akustycznej powyżej R    60 dB lub dla położonych naprzeciw siebie gniazdek na zapytanie

w

w
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obudowa w zależności od głębokości

gęstość 50 kg/m³ (waga 2,5 kg/m³)

(puszka elektryczna do ścian szkieletowych)

puszka elektryczna

szkieletowych)

(puszka el. do ścian
puszka elektryczna

3a

3b

od dołu od góry

od dołu od góry

od dołu od dołu i od góry / od dołu

a aa

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa - połączenie ze stropem

Połączenia lekkich ścian działowych ze sklasyfikowanymi ogniowo sufitami podwieszanymi Rysunki schematyczne

Systemy sufitowe KnaufSystem ścian Knauf

wymagania przeciwpożarowe wymagania przeciwpożarowe
sufity podwieszane o tej samej klasie odporności ogniowej sufity podwieszane

w połączeniu ze stropami

bez odporności ogniowej

2

3c

Do sklasyfikowanych ogniowo systemów sufitowych można przyłączyć ściany działowe tylko wtedy, gdy jest pewność, że w przypadku pożaru odpadające
fragmenty ściany działowej nie obciążą dodatkowo sufitu.
Jeżeli ściana działowa, dla której istnieją wymagania odporności ogniowej jest połączona z sufitem podwieszanym, to sufit ten musi posiadać co najmniej

o konstrukcji typu I - III

1

tą samą odporność ogniową.

Możliwe są poniższe sposoby wykonania połączeń (inne rozwiązania lub sposoby wykonania detali na str. 31 lub na zapytanie).
Wymagane jest usztywnienie poziome sufitu podwieszanego

pasek płyty

nie skręcać
z profilem UW

dla stropu typu I-III

Ściana bez odporności ogniowej Ściana z odpornością ogniową np. EI30 Ściana z odpornością ogniową

Sufity podwieszane w połączeniu z surowymi stropami o konstrukcji typu I - III

Sufity podwieszane o tej samej klasie odporności ogniowej

przesuwne
połączenie

Wymagania przeciwpożarowe Wymagania przeciwpożarowe (od strony przestrzeni nad sufitem)

nie skręcać
z profilem UW

z sufitem

bez skręcania z profilem UW, z okładziną dochodzącą aż do stropu
Dla sufitów z odpornośćią ogniową              wykonać połączenie z sufitem

możliwości przesuwu.

Dla sufitów podwieszanych z odpornością ogniową
wykonać przesuwne połączenie z sufitem, zachowując minimum 5 mm

Ściany działowe o tej samej klasie odporności
ogniowej co cały system sufitowy (a) muszą
być mocowane do konstrukcji nośnej stropu.

W przypadku połączenia z palnymi materiałami
budowlanymi profil obwodowy (UW) musi zostać
osłonięty za pomocą płyt gipsowych na całej 

Dla sufitów podwieszanych w połączeniu ze stropami o konstrukcji typu I - III podana klasa odporności ogniowej obowiązuje tylko dla całego systemu

1 2

3a 3b 3c

nie skręcać
z profilem UW

rodz. okładziny odpowiedni
dla sufitu samodzielnego
w klasie odp. ogniowej EI30

Jeśli ściany działowe o wymaganej
odporności ogniowej mocowane są
do sufitu podwieszanego, wówczas sufit
podwieszany musi mieć co najmniej
ta samę klasę odporności ogniowej

klasa odp. ogniowej ściany niższa niż sufitu

klasa odp. ogniowej ściany ta sama co sufitu

co ściana.

Połączenie ściany działowej bez odporności
ogniowej z sufitem podwieszanym
bez skręcania z profilem UW.

Copyright by Knauf

nie skręcać
z profilem UW

(od str. przestrz. nad sufitem)

grubości ściany

sufitowego (a).

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Odporność ogniowa / izolacyjność akustyczna - montaż puszek elektrycznych

19



Detale skala 1:5
W112-A6 Połączenie ze stropemW112-VO1

Styk płyt - profil CWW112-B1 Styk płytW112-VM1

Styk płyt - profil MWW112-B2 Połączenie z surowym podłożemW112-VU1

W112 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina dwuwarstwowa

Przykład: okładzina pionowa

kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna
profil MW

płyty Diamant (układ pionowy)
masa TRIAS + taśma przekładkowa

np. profil CW

masa Uniflott
wkręt TN

profil UW

płyty Diamant (układ pionowy)

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

np. profil CW
profil UW
np. kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna

masa Uniflott + taśma przekładkowa

profil UW
profil CW

masa Uniflott
wkręt TN

płyty Knauf (układ pionowy)

profil UW
profil MW

płyta Diamant 12,5 mm (układ pionowy)

profil CW

płyty Knauf (układ pionowy)

Połączenie ze ścianą masywną

zszywka
(zob. str. 5)

wkręt do płyt
Diamant XTN

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

F231
np.

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

warstwa izolacyjna
w razie potrzeby

Massivbauplatte 25 mm GKF (układ pionowy)

rozstaw osiowy słupków

wkręt do płyt Diamant XTN

montaż okładziny

  625 mmpoziomo
1200 /1250 mmpionowo

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta zwykła / płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Massivbauplatte (GKF) / Silentboard

Copyright by Knauf

(układ pionowy)
płyta Diamant

z wykorzystaniem taśmy spoinowej Knauf
styk poziomy zaszpachlować

Detale skala 1:5

W111 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina jednowarstwowa

profil CW
taśma akustyczna
kołek rozporowy Knauf

płyta Diamant (układ pionowy)

masa Uniflott
wkręt TN

profil UW
profil CW

płyta Knauf (układ pionowy)

taśma akustyczna
np. kołek rozporowy Knauf
profil UW
np. profil CW

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

płyta Diamant (układ pionowy)

z wykorzystaniem taśmy spoinowej Knauf
styk poziomy zaszpachlować

profil UW

wkręt TN
masa Uniflott

np. profil CW

masa TRIAS + taśma przekładkowa

taśma przekładkowa

W111-A1 Połączenie ze stropemW111-VO1

profil MW

Styk płyt - profil CWW111-B1

Styk płyt - profil MWW111-B2

masa TRIAS
wkręt do płyt Diamant

płyta Diamant (układ pionowy)

profil UW
profil MW

Styk płytW111-VM1

Połączenie z surowym podłożemW111-VU1

Przykład: okładzina pionowa

płyta Knauf (układ pionowy)

Połączenie ze ścianą masywną

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

wkręt do płyt Diamant XTN

np. F127

warstwa
izolacyjna

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

taśma

dla odporności ogniowej:

montaż okładziny

  625 mmpoziome
1200 / 1250 mmpionowe

szerokość płytułożenie płyt

rozstaw osiowy słupków

(układ poziomy)

szczelina pozorna:

płyty Knauf

płyta zwykła / płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Silentboard

Copyright by Knauf

w razie potrzeby

akustyczna

płyta Silentboard

masa Uniflott +

W111.pl Ściany szkieletowe Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina jednowarstwowa

20



Detale skala 1:5
W112-A6 Połączenie ze stropemW112-VO1

Styk płyt - profil CWW112-B1 Styk płytW112-VM1

Styk płyt - profil MWW112-B2 Połączenie z surowym podłożemW112-VU1

W112 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina dwuwarstwowa

Przykład: okładzina pionowa

kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna
profil MW

płyty Diamant (układ pionowy)
masa TRIAS + taśma przekładkowa

np. profil CW

masa Uniflott
wkręt TN

profil UW

płyty Diamant (układ pionowy)

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

np. profil CW
profil UW
np. kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna

masa Uniflott + taśma przekładkowa

profil UW
profil CW

masa Uniflott
wkręt TN

płyty Knauf (układ pionowy)

profil UW
profil MW

płyta Diamant 12,5 mm (układ pionowy)

profil CW

płyty Knauf (układ pionowy)

Połączenie ze ścianą masywną

zszywka
(zob. str. 5)

wkręt do płyt
Diamant XTN

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

F231
np.

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

warstwa izolacyjna
w razie potrzeby

Massivbauplatte 25 mm GKF (układ pionowy)

rozstaw osiowy słupków

wkręt do płyt Diamant XTN

montaż okładziny

  625 mmpoziomo
1200 /1250 mmpionowo

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta zwykła / płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Massivbauplatte (GKF) / Silentboard

Copyright by Knauf

(układ pionowy)
płyta Diamant

z wykorzystaniem taśmy spoinowej Knauf
styk poziomy zaszpachlować

Detale skala 1:5

W111 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina jednowarstwowa

profil CW
taśma akustyczna
kołek rozporowy Knauf

płyta Diamant (układ pionowy)

masa Uniflott
wkręt TN

profil UW
profil CW

płyta Knauf (układ pionowy)

taśma akustyczna
np. kołek rozporowy Knauf
profil UW
np. profil CW

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

płyta Diamant (układ pionowy)

z wykorzystaniem taśmy spoinowej Knauf
styk poziomy zaszpachlować

profil UW

wkręt TN
masa Uniflott

np. profil CW

masa TRIAS + taśma przekładkowa

taśma przekładkowa

W111-A1 Połączenie ze stropemW111-VO1

profil MW

Styk płyt - profil CWW111-B1

Styk płyt - profil MWW111-B2

masa TRIAS
wkręt do płyt Diamant

płyta Diamant (układ pionowy)

profil UW
profil MW

Styk płytW111-VM1

Połączenie z surowym podłożemW111-VU1

Przykład: okładzina pionowa

płyta Knauf (układ pionowy)

Połączenie ze ścianą masywną

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

wkręt do płyt Diamant XTN

np. F127

warstwa
izolacyjna

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

taśma

dla odporności ogniowej:

montaż okładziny

  625 mmpoziome
1200 / 1250 mmpionowe

szerokość płytułożenie płyt

rozstaw osiowy słupków

(układ poziomy)

szczelina pozorna:

płyty Knauf

płyta zwykła / płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Silentboard

Copyright by Knauf

w razie potrzeby

akustyczna

płyta Silentboard

masa Uniflott +

W112.pl Ściany szkieletowe Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina dwuwarstwowa
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akustycznej
odcinki taśmy

co 500 mm

odcinki taśmy

Detale skala 1:5

W115 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet podwójny - okładzina dwuwarstwowa

masa TRIAS + taśma przekładkowa

kołek rozporowy Knauf
profil CW

taśma akustyczna

Połączenie ze ścianą masywnąW115-A1

profil UW

wkręt TN
płyty Knauf (pionowo)

odcinki taśmy akustycznej

Styk płytW115-B1

profil CW
profil UW
np. kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna

masa Uniflott

Połączenie ze stropemW115-VO1

płyty Diamant (układ pionowy)

warstwa izolacyjna w razie

wkręt do płyt Diamant XTN
masa TRIAS

profil CW

masa Uniflott
wkręt TN
profil UW

płyty Knauf (układ pionowy)

Styk płytW115-VM1

Połączenie z surowym podłożemW115-VU1

oddzielenie
odcinkami samoprzylepnej taśmy akustycznej

50
0 m

m
50

0 m
m

50
0 m

m

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

F126
np.

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniowąz odpornością ogniową

z odpornością ogniową

akustycznej
co 500 mm

w rozstawie co 500 mm
na całą wysokość ściany

Przykład: okładzina pionowa

rozstaw osiowy słupków

płyta Silentboard

Rysunek schematyczny

profil CW
co 500 mm

(układ pionowy)

montaż okładziny

  625 mmpoziomo
1200 / 1250 mmpionowo

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Silentboard

Copyright by Knauf

taśma przekładkowa

potrzeby

płyta Silentboard
(układ poziomy)

Detale skala 1:5

W113 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina trójwarstwowa

np. profil CW

masa TRIAS

profil UW

płyty Knauf (układ pionowy)

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

profil UW
np. kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna

masa Uniflott + taśma przekładkowa
płyty Knauf (układ pionowy)

kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna
profil CW

masa Uniflott + taśma przekładkowa

wkręt TN

masa Uniflott

np. profil CW

wkręt do płyt Diamant XTN

płyty Diamant (układ pionowy)

Połączenie ze ścianą masywnąW113-A1

profil UW
profil CW

masa TRIAS
wkręt do płyt Diamant XTN

płyta Diamant (układ pionowy)

Styk płyt - profil CWW113-B1

profil UW
profil MW

wkręt TN
płyty Knauf (układ pionowy)

Styk płyt - profil MWW113-B2

profil MW

Połączenie ze stropemW113-VO1

Styk płytW113-VM1

Połączenie z surowym podłożemW113-VU1

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

F127
np.

warstwa izolacyjna
w razie potrzeby

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

taśma akustyczna

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

zszywka
(zobacz str. 5)

Przykład: okładzina pionowa

rozstaw osiowy słupków

montaż okładziny 

  625 mmpoziomo
1200 / 1250 mmpionowo

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Silentboard

Copyright by Knauf

(układ pionowy)
płyta Diamant

W113.pl Ściany szkieletowe Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina trzywarstwowa
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akustycznej
odcinki taśmy

co 500 mm

odcinki taśmy

Detale skala 1:5

W115 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet podwójny - okładzina dwuwarstwowa

masa TRIAS + taśma przekładkowa

kołek rozporowy Knauf
profil CW

taśma akustyczna

Połączenie ze ścianą masywnąW115-A1

profil UW

wkręt TN
płyty Knauf (pionowo)

odcinki taśmy akustycznej

Styk płytW115-B1

profil CW
profil UW
np. kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna

masa Uniflott

Połączenie ze stropemW115-VO1

płyty Diamant (układ pionowy)

warstwa izolacyjna w razie

wkręt do płyt Diamant XTN
masa TRIAS

profil CW

masa Uniflott
wkręt TN
profil UW

płyty Knauf (układ pionowy)

Styk płytW115-VM1

Połączenie z surowym podłożemW115-VU1

oddzielenie
odcinkami samoprzylepnej taśmy akustycznej

50
0 m

m
50

0 m
m

50
0 m

m

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

F126
np.

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniowąz odpornością ogniową

z odpornością ogniową

akustycznej
co 500 mm

w rozstawie co 500 mm
na całą wysokość ściany

Przykład: okładzina pionowa

rozstaw osiowy słupków

płyta Silentboard

Rysunek schematyczny

profil CW
co 500 mm

(układ pionowy)

montaż okładziny

  625 mmpoziomo
1200 / 1250 mmpionowo

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Silentboard

Copyright by Knauf

taśma przekładkowa

potrzeby

płyta Silentboard
(układ poziomy)

Detale skala 1:5

W113 Ściana szkieletowa Knauf
Szkielet pojedynczy - okładzina trójwarstwowa

np. profil CW

masa TRIAS

profil UW

płyty Knauf (układ pionowy)

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

profil UW
np. kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna

masa Uniflott + taśma przekładkowa
płyty Knauf (układ pionowy)

kołek rozporowy Knauf
taśma akustyczna
profil CW

masa Uniflott + taśma przekładkowa

wkręt TN

masa Uniflott

np. profil CW

wkręt do płyt Diamant XTN

płyty Diamant (układ pionowy)

Połączenie ze ścianą masywnąW113-A1

profil UW
profil CW

masa TRIAS
wkręt do płyt Diamant XTN

płyta Diamant (układ pionowy)

Styk płyt - profil CWW113-B1

profil UW
profil MW

wkręt TN
płyty Knauf (układ pionowy)

Styk płyt - profil MWW113-B2

profil MW

Połączenie ze stropemW113-VO1

Styk płytW113-VM1

Połączenie z surowym podłożemW113-VU1

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

F127
np.

warstwa izolacyjna
w razie potrzeby

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

taśma akustyczna

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

zszywka
(zobacz str. 5)

Przykład: okładzina pionowa

rozstaw osiowy słupków

montaż okładziny 

  625 mmpoziomo
1200 / 1250 mmpionowo

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta ogniochronna / Diamant / Piano
Silentboard

Copyright by Knauf

(układ pionowy)
płyta Diamant

W115.pl Ściany szkieletowe Knauf
Szkielet podwójny - okładzina dwuwarstwowa
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenie ze ścianą masywną / zwężenie ściany / swobodne zakończenia ściany / narożniki

W112-D4 Narożnik - profil MW

Przekrój poziomy - przykłady

W115-D1 Narożnik

W112-D2 Narożnik - profil CW + profil elastyczny

W116-A1 Poł. ze ścianą mas.

W112-D3 Narożnik - profil elastyczny

W112-END1 Swobodne zakończenie ściany

profil CW
wkręt do płyt Diamant

płyty Diamant
profil CW

płyta czołowa

krawędź
(przyklejona)

lub taśmę Alux

w razie konieczności

np. profil CW
profil UW

płyta czołowa

narożnikowy

 masa Uniflott +
taśma spoinowa

profil

masa UniflottKnauf

elastyczny

≤ 
a

profil CW

elastyczny

a

profil narożnikowy

masa Uniflott +
taśma spoinowa Knauf

profil narożnikowy

masa Uniflott

elastyczny
elastyczny

narożnik

≤ a

≤ 
a

narożnik

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

Detale skala 1:5

masa TRIAS

masa Uniflott

stosować narożnik
w razie konieczności

ochronny lub taśmę Alux

płyty Knauf
np. profil MW

np. profil MW
profil UW

z odpornością ogniową bez odporności ogniowej

= rozstaw słupków

profil CW
taśma akustyczna
kołek rozporowy Knauf

płyty Knauf
masa Uniflott + taśma przekładkowa

profil CW

płyty Knauf
wkręt TN

płyty Knauf

W116-D1 Przewężenie konstr. ściany
z odpornością ogniową

wkręt TN lub wkręt FN

stosować narożnik ochronny

wkręt TN lub wkręt FN

XTN lub wkręt

elastyczne profile narożnikowe należy łączyć poprzez zastosowanie profili CW, względnie profili UW.

uniwersalny FN

ro
zs

taw
 sł

up
kó

w

Copyright by Knauf

ochronnyochronny

stosować narożnik
w razie konieczności

ochronny lub taśmę Alux

frezowana

profil

wysokość 300 mm,

wkręt do płyt Diamant

paski płyt Knauf,

Detale skala 1:5
Połączenie ze stropemW116-VO10

Styk płytW116-VM1

Połączenie z surowym podłożemW116-VU1

W116 Ściana instalacyjna Knauf
Szkielet podwójny - okładzina jedno / dwuwarstwowa

profil UW

masa TRIAS

warstwa izolacyjna

profil CW
płyta Diamant

taśma uszczelniająca
Flächendicht
folia w płynie

Styk płytW116-B10

sz
er

ok
oś
ć

za
l. o

d w
ym

iar
ów

 in
sta

lac
ji

np. wkręt do płyt
Diamant XTN

paski płyt Knauf wysokość 300 mm, co ok. 900 mm,
grubość zależy od pustej przestrzeni ściany -h-

profil CW
profil UW

płyta Diamant 18 mm (układ poziomy)
folia w płynie

np. klej do płytek

wkręt do płyt Diamant XTN

w razie potrzeby

(układ poziomy)

Diamant XTN

profil CW

co ok. 900 mm

płyty Knauf

ok
. 9

00
 m

m

łączenie

wysokość 300 mm
za pomoca pasków płyt Knauf

w rozstawie co ok. 900 mm
na całej wysokości ściany

ok
. 9

00
 m

m

np. F221

Przykład: płyta Diamant 18 mm, okładzina pozioma

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z ochroną ogniową

z ochroną ogniową

płyty Knauf 2x 12,5 mm

połączenie w
pomieszczeniach
o podwyższonej

Połączenie ze ścianą masywną - zobacz str. 25

rozstaw osiowy słupków

szerokość zależna od pustej przestrzeni -h-

grubość: ≥ 20 mm płyty Knauf / ≥ 18 mm Diamant

h ≤ 300 mm:
grubość: ≥ 12,5 mm płyty Knauf
h > 300 mm do ≤ 500 mm:

h

(układ poziomy)

(układ poziomy)

pu
sta

 pr
ze

str
ze
ń ś

cia
ny

(2x 3 szt.)

(2x 3 szt.)

Rysunek schematyczny

np. wkręt do płyt

(w przypadku łączenia dwuwarstwowego:
poszczególne grubości płyt ≥ 12,5 mm)

Podczas instalacji np. stojaka

Zobacz też zeszyt techniczny

montaż okładziny

  625 mmpoziomo
1200 mm

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta zwykła / płyta ogniochronna / Diamant 12,5 mm
Diamant 18 mm

poziomo

nośnego pod miskę ustępową
 do mocowania należy użyć
profilu UA

Copyright by Knauf

Knauf W21

(układ poziomy)

płyta Diamant

XTNnp. płytki ścienne
Flächendicht

wilgotności
powietrza
zobacz strona 29

np. kołek rozporowy
Knauf

W116.pl Ściany instalacyjne Knauf
Szkielet podwójny - okładzina jedno / dwuwarstwowa
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenie ze ścianą masywną / zwężenie ściany / swobodne zakończenia ściany / narożniki

W112-D4 Narożnik - profil MW

Przekrój poziomy - przykłady

W115-D1 Narożnik

W112-D2 Narożnik - profil CW + profil elastyczny

W116-A1 Poł. ze ścianą mas.

W112-D3 Narożnik - profil elastyczny

W112-END1 Swobodne zakończenie ściany

profil CW
wkręt do płyt Diamant

płyty Diamant
profil CW

płyta czołowa

krawędź
(przyklejona)

lub taśmę Alux

w razie konieczności

np. profil CW
profil UW

płyta czołowa

narożnikowy

 masa Uniflott +
taśma spoinowa

profil

masa UniflottKnauf

elastyczny

≤ 
a

profil CW

elastyczny

a

profil narożnikowy

masa Uniflott +
taśma spoinowa Knauf

profil narożnikowy

masa Uniflott

elastyczny
elastyczny

narożnik

≤ a

≤ 
a

narożnik

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

Detale skala 1:5

masa TRIAS

masa Uniflott

stosować narożnik
w razie konieczności

ochronny lub taśmę Alux

płyty Knauf
np. profil MW

np. profil MW
profil UW

z odpornością ogniową bez odporności ogniowej

= rozstaw słupków

profil CW
taśma akustyczna
kołek rozporowy Knauf

płyty Knauf
masa Uniflott + taśma przekładkowa

profil CW

płyty Knauf
wkręt TN

płyty Knauf

W116-D1 Przewężenie konstr. ściany
z odpornością ogniową

wkręt TN lub wkręt FN

stosować narożnik ochronny

wkręt TN lub wkręt FN

XTN lub wkręt

elastyczne profile narożnikowe należy łączyć poprzez zastosowanie profili CW, względnie profili UW.

uniwersalny FN

ro
zs

taw
 sł

up
kó

w
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ochronnyochronny

stosować narożnik
w razie konieczności

ochronny lub taśmę Alux

frezowana

profil

wysokość 300 mm,

wkręt do płyt Diamant

paski płyt Knauf,

Detale skala 1:5
Połączenie ze stropemW116-VO10

Styk płytW116-VM1

Połączenie z surowym podłożemW116-VU1

W116 Ściana instalacyjna Knauf
Szkielet podwójny - okładzina jedno / dwuwarstwowa

profil UW

masa TRIAS

warstwa izolacyjna

profil CW
płyta Diamant

taśma uszczelniająca
Flächendicht
folia w płynie

Styk płytW116-B10

sz
er

ok
oś
ć

za
l. o

d w
ym

iar
ów

 in
sta

lac
ji

np. wkręt do płyt
Diamant XTN

paski płyt Knauf wysokość 300 mm, co ok. 900 mm,
grubość zależy od pustej przestrzeni ściany -h-

profil CW
profil UW

płyta Diamant 18 mm (układ poziomy)
folia w płynie

np. klej do płytek

wkręt do płyt Diamant XTN

w razie potrzeby

(układ poziomy)

Diamant XTN

profil CW

co ok. 900 mm

płyty Knauf

ok
. 9

00
 m

m

łączenie

wysokość 300 mm
za pomoca pasków płyt Knauf

w rozstawie co ok. 900 mm
na całej wysokości ściany

ok
. 9

00
 m

m

np. F221

Przykład: płyta Diamant 18 mm, okładzina pozioma

Przekrój pionowy - przykładyPrzekrój poziomy - przykłady

z odpornością ogniową z odpornością ogniową

z ochroną ogniową

z ochroną ogniową

płyty Knauf 2x 12,5 mm

połączenie w
pomieszczeniach
o podwyższonej

Połączenie ze ścianą masywną - zobacz str. 25

rozstaw osiowy słupków

szerokość zależna od pustej przestrzeni -h-

grubość: ≥ 20 mm płyty Knauf / ≥ 18 mm Diamant

h ≤ 300 mm:
grubość: ≥ 12,5 mm płyty Knauf
h > 300 mm do ≤ 500 mm:

h

(układ poziomy)

(układ poziomy)

pu
sta

 pr
ze

str
ze
ń ś

cia
ny

(2x 3 szt.)

(2x 3 szt.)

Rysunek schematyczny

np. wkręt do płyt

(w przypadku łączenia dwuwarstwowego:
poszczególne grubości płyt ≥ 12,5 mm)

Podczas instalacji np. stojaka

Zobacz też zeszyt techniczny

montaż okładziny

  625 mmpoziomo
1200 mm

szerokość płytułożenie płyt płyty Knauf

płyta zwykła / płyta ogniochronna / Diamant 12,5 mm
Diamant 18 mm

poziomo

nośnego pod miskę ustępową
 do mocowania należy użyć
profilu UA

Copyright by Knauf

Knauf W21

(układ poziomy)

płyta Diamant

XTNnp. płytki ścienne
Flächendicht

wilgotności
powietrza
zobacz strona 29

np. kołek rozporowy
Knauf

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Połączenie ze ścianą masywną / zwężenie ściany / swobodne zakończenia ściany / narożniki
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia T

profil UW

np. profil CW

wkręt do płyt Diamant XTN

W112-C1 Połączenie T za pomocą profila CW

Przekrój poziomy - przykłady

W112-C2 Połączenie T za pomocą kołka do płyt

W112-C4 Połączenie T za pomocą profila MW

płyty Knauf

profil CW profil MW

W112-C3Połączenie T za pomocą profila elastycznego

profil CW

akustyczna
masa Uniflott

taśma akustyczna
np. profil MW
wkręt do płyt Diamant XTN lub

płyty Diamant

masa TRIAS

płyty Knauf płyty Diamant

np. profil CW

kołek do płyt Knauf

płyty Knauf

masa Uniflott

taśma akustyczna

profil UW

 masa TRIAS

W115-C1 Połączenie T - połączenie z profilem CW

profil CW

masa Uniflott

W112-C5 Połączenie T - połączenie z płytą Diamant

np. profil CW

wkręt LG 35
np. płyty Knauf

Diamant
taśma akustyczna

z odpornościa ogniową

z odpornością ogniową

Detale skala 1:5

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

Hartmut,

rozstaw ≤ 250 mm

z odpornością ogniową

możliwa tylko płyta

bez odporności ogniowej

a ≤ 1000 mm

wkręt TN lub wkręt FN wkręt uniwersalny FN

wkręt TN lub wkręt FN

profil UW

płyty Diamant

profil narożnikowy
elastyczny 200mm
lub profil narożnikowy

Wskazówka montażowa:
elastyczne profile narożnikowe należy łączyć poprzez zastosowanie profili UW

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

(dodatkowy)

Copyright by Knauf

taśma

wewnętrzny

W112-A7 Połączenie ze ścianą szybu instalacyjnego W112-A8 Połączenie z suchymi tynkami

Knauf InTherm

taśma LDS (zobacz W61)
przerwa między płytami wypełniona 
przyścienną taśmą dylatacyjną 12 mm

(np. W628 Typ B)

wkręt TN lub wkręt FN

profil CW

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ścienne

Przekroje poziome - przykłady - wymiary w mm

z odpornością ogniową

a ≥ 20 a ≥ 20 a

płyty Knauf

a ≤ 20 mm

a≥ 20

taśma akustyczna

paski płyty Knauf

a 20 a a20 a ≤ 20 mm

z odpornością ogniową

ściana szybu instalacyjnego

W112-A9 Połączenie przesuwne ze ścianą masywną W112-A3 Poł. ruchome z masywnym elementem budowlanym

W112-A5 Połączenie z fasadą metalową W112-A2 Połączenie przesuwne z fasadą drewnianą

≥ ≥

np. profil CW 50

wkręt LN 3,5x9 mm, np. profil CW 75

taśma akustyczna

warstwa izol.

profil UD
wkręt TN

masa Uniflott

pasek płyty Knauf

a ≤ 20 mm

np. profil CW 50

(W631)

a ≤ 500 mm
np. profil CW 75 np. profil CW 50

płyty Knauf
np.
profil MW 100

np. profil CW

bez odporności ogniowej

z odpornością ogniową

bez odporności ogniowej bez odporności ogniowej

Zobacz też zeszyty techniczne:  W62 Przedścianki i ściany szybów instalacyjnych  /  W61 Knauf systemy suchych tynków i przedścianek

zwężanie ścian z odpornoscią ogniową - zobacz strona 17

Knauf suchy tynk (W611)

Detale skala 1:5

dla izolacyjności termicznej / akustycznej

odpowiedni element mocujący
np. wkręt TB

płyta Knauf

taśma akustyczna

uszczelnienie trwałe elastyczne

Copyright by Knauf

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ścienne
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia T

profil UW

np. profil CW

wkręt do płyt Diamant XTN

W112-C1 Połączenie T za pomocą profila CW

Przekrój poziomy - przykłady

W112-C2 Połączenie T za pomocą kołka do płyt

W112-C4 Połączenie T za pomocą profila MW

płyty Knauf

profil CW profil MW

W112-C3Połączenie T za pomocą profila elastycznego

profil CW

akustyczna
masa Uniflott

taśma akustyczna
np. profil MW
wkręt do płyt Diamant XTN lub

płyty Diamant

masa TRIAS

płyty Knauf płyty Diamant

np. profil CW

kołek do płyt Knauf

płyty Knauf

masa Uniflott

taśma akustyczna

profil UW

 masa TRIAS

W115-C1 Połączenie T - połączenie z profilem CW

profil CW

masa Uniflott

W112-C5 Połączenie T - połączenie z płytą Diamant

np. profil CW

wkręt LG 35
np. płyty Knauf

Diamant
taśma akustyczna

z odpornościa ogniową

z odpornością ogniową

Detale skala 1:5

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

z odpornością ogniową

z odpornością ogniową

Hartmut,

rozstaw ≤ 250 mm

z odpornością ogniową

możliwa tylko płyta

bez odporności ogniowej

a ≤ 1000 mm

wkręt TN lub wkręt FN wkręt uniwersalny FN

wkręt TN lub wkręt FN

profil UW

płyty Diamant

profil narożnikowy
elastyczny 200mm
lub profil narożnikowy

Wskazówka montażowa:
elastyczne profile narożnikowe należy łączyć poprzez zastosowanie profili UW

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

(dodatkowy)

Copyright by Knauf

taśma

wewnętrzny

W112-A7 Połączenie ze ścianą szybu instalacyjnego W112-A8 Połączenie z suchymi tynkami

Knauf InTherm

taśma LDS (zobacz W61)
przerwa między płytami wypełniona 
przyścienną taśmą dylatacyjną 12 mm

(np. W628 Typ B)

wkręt TN lub wkręt FN

profil CW

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ścienne

Przekroje poziome - przykłady - wymiary w mm

z odpornością ogniową

a ≥ 20 a ≥ 20 a

płyty Knauf

a ≤ 20 mm

a≥ 20

taśma akustyczna

paski płyty Knauf

a 20 a a20 a ≤ 20 mm

z odpornością ogniową

ściana szybu instalacyjnego

W112-A9 Połączenie przesuwne ze ścianą masywną W112-A3 Poł. ruchome z masywnym elementem budowlanym

W112-A5 Połączenie z fasadą metalową W112-A2 Połączenie przesuwne z fasadą drewnianą

≥ ≥

np. profil CW 50

wkręt LN 3,5x9 mm, np. profil CW 75

taśma akustyczna

warstwa izol.

profil UD
wkręt TN

masa Uniflott

pasek płyty Knauf

a ≤ 20 mm

np. profil CW 50

(W631)

a ≤ 500 mm
np. profil CW 75 np. profil CW 50

płyty Knauf
np.
profil MW 100

np. profil CW

bez odporności ogniowej

z odpornością ogniową

bez odporności ogniowej bez odporności ogniowej

Zobacz też zeszyty techniczne:  W62 Przedścianki i ściany szybów instalacyjnych  /  W61 Knauf systemy suchych tynków i przedścianek

zwężanie ścian z odpornoscią ogniową - zobacz strona 17

Knauf suchy tynk (W611)

Detale skala 1:5

dla izolacyjności termicznej / akustycznej

odpowiedni element mocujący
np. wkręt TB

płyta Knauf

taśma akustyczna

uszczelnienie trwałe elastyczne

Copyright by Knauf

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf 
Połączenia T
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia z podłożem

Przekrój pionowy - przykłady - wymiary w mm

W111-VU2 Połączenie z suchym jastrychem W112-VU2 Połączenie z jastrychem wylewanym

≥ 
25

W111-VU4 Połączenie ze stropem drewnianym belkowym W112-VU3 Zredukowane połączenie z surowym podłożem

aluminiowy

paski płyty Knauf
o grubości okładziny

z odpornością ogniową

zapewniający masa Fugenfüller Leicht

wełna mineralna Knauf-
przyścienna taśma dylatacyjna

pasek płyty Knauf
o grubości okładziny

płyta Knauf
profil UW

Detale skala 1:5

(temperatura topnienia ≥ 1000 °C)

płyty Knauf
np. profil CW

z odpornością ogniową

z odpornością ogniowąbez odporności ogniowej

np. cokół

zobacz też zeszyt techniczny F12 Suchy jastrych  /  zeszyt F20 Knauf Podłogi - konstrukcja i techniki / Karta techniczna K435 Knauf Flächendicht / Flächendichtband

np. strop betonowy

wkręt Knauf FN

np. profil CW

np. jastrych wylewany Knauf

wypełnienie spoiny za pomocą pianki
uszczelnienie spoiny, Knauf Silikon Sanitarny *)

Knauf jastrych wylewany
folia w płynie Flächendicht 

uszczelnienie brzegowe
folią w płynie

folia w płynie Flächendicht 
Knauf elastyczny klej do płytek *)

*) = produkty Knauf Bauprodukte

Połączenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza

np. strop betonowy

profil UW
taśma

Knauf suchy jastrych
np. Brio 18 EPS (F127)

wkręt Knauf LG
izolacja

kołek rozporowy Knauf
jastrych wylewany Knauf

klasa reakcji na ogień min.

płyta Knauf
np. profil CW

profil UW
taśma akustyczna

masa Uniflott

płyty Knauf
np. profil CW

Wszystkie grubości warstw jastrychu suchego i jastrychu wylewanego zgodnie z klasą odporności ogniowej oraz obciążeniem użytkowym

A2, np. wełna mineralna

Zmniejszyć o połowę rozstaw wkrętów FN wobec danych
z tabeli na stronie 9

1) Zmniejszyć o połowę rozstaw mocowań wobec danych
z tabeli na stronie 9

2)

zmniejszyć o połowę rozstaw mocowań wobec danych
z tabeli na stronie 9

3)

bez skali

np
. W

11
6

jastrych ciągły zmniejsza izolacyjność akustyczną

2)

3)

1)

Copyright by Knauf

akustyczna

higieniczną konstrukcję

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Szczeliny dylatacyjne

Przekrój poziomy - przykłady - wszystkie wymiary w mm 

W111-BFU2 Szczelina dylatacyjna z profilem dylatacyjnym W112-BFU2 Szczelina dylatacyjna

Wymiar w zależności od wymagań

rozstaw słupków

a ≥ a a

≥ 20 ≥ 20a a

profil UD

a 20 a 20 a

np. profil CW 50
paski taśmy akustycznej

pasek płyty Knauf

≥ ≥
a20a20a

≥≥

paski płyt Knauf

sklejone i przykręcone 
wkrętami gips-gips

W111-BFU1 Szczelina dylatacyjna
z odpornością ogniową

W115-BFU1 Szczelina dylatacyjna
z odpornością ogniową

W112-BFU4 Szczelina dylatacyjna

np. profil CW
profil dylatacyjny, np. Miguawkręt TN

płyta Knauf
np. profil CW

warstwa izolacyjna w razie potrzeby należy stosować

a ≤ 30 mm

płyty Knauf

warstwa izolacyjna

paski płyt Knauf
np. profil CW 50

płyta Knauf

a ≤ 20 mm

według uznania

w razie potrzeby
np.profil CW 75

narożnik ochronny

a ≤ 20 mm

a ≤ 20 mm

wkręt LN 3,5x9 mm,
a ≤ 500 mm

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

a20a20a
≥≥

np. profil CW 50paski płyt Knauf
wkręt TN

a ≤ 500 mm
wkręt LN 3,5x9 mm,

W112-BFU3 Szczelina dylatacyjna - profil MW
z odpornością ogniową

a ≤ 20 mm

np. profil MW 50

narożnik ochronny w razie potrzeby warstwa izolacji w razie potrzeby

min.
20 mm

Zalecenie Knauf w przypadku pustej przestrzeni ściany wynoszącej 50 mm

z odpornością ogniową

całkowita grubość 50 mm

profil UW 50
płyty Knauf

bez odporności ogniowej bez odporności ogniowej

Detale skala 1:5

i profilu dylatacyjnego

sztywne połączenie ścian prowadzi do miejscowego obniżenia 
poziomu izolacyjności akustycznej

Copyright by Knauf
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia z podłożem

Przekrój pionowy - przykłady - wymiary w mm

W111-VU2 Połączenie z suchym jastrychem W112-VU2 Połączenie z jastrychem wylewanym

≥ 
25

W111-VU4 Połączenie ze stropem drewnianym belkowym W112-VU3 Zredukowane połączenie z surowym podłożem

aluminiowy

paski płyty Knauf
o grubości okładziny

z odpornością ogniową

zapewniający masa Fugenfüller Leicht

wełna mineralna Knauf-
przyścienna taśma dylatacyjna

pasek płyty Knauf
o grubości okładziny

płyta Knauf
profil UW

Detale skala 1:5

(temperatura topnienia ≥ 1000 °C)

płyty Knauf
np. profil CW

z odpornością ogniową

z odpornością ogniowąbez odporności ogniowej

np. cokół

zobacz też zeszyt techniczny F12 Suchy jastrych  /  zeszyt F20 Knauf Podłogi - konstrukcja i techniki / Karta techniczna K435 Knauf Flächendicht / Flächendichtband

np. strop betonowy

wkręt Knauf FN

np. profil CW

np. jastrych wylewany Knauf

wypełnienie spoiny za pomocą pianki
uszczelnienie spoiny, Knauf Silikon Sanitarny *)

Knauf jastrych wylewany
folia w płynie Flächendicht 

uszczelnienie brzegowe
folią w płynie

folia w płynie Flächendicht 
Knauf elastyczny klej do płytek *)

*) = produkty Knauf Bauprodukte

Połączenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza

np. strop betonowy

profil UW
taśma

Knauf suchy jastrych
np. Brio 18 EPS (F127)

wkręt Knauf LG
izolacja

kołek rozporowy Knauf
jastrych wylewany Knauf

klasa reakcji na ogień min.

płyta Knauf
np. profil CW

profil UW
taśma akustyczna

masa Uniflott

płyty Knauf
np. profil CW

Wszystkie grubości warstw jastrychu suchego i jastrychu wylewanego zgodnie z klasą odporności ogniowej oraz obciążeniem użytkowym

A2, np. wełna mineralna

Zmniejszyć o połowę rozstaw wkrętów FN wobec danych
z tabeli na stronie 9

1) Zmniejszyć o połowę rozstaw mocowań wobec danych
z tabeli na stronie 9

2)

zmniejszyć o połowę rozstaw mocowań wobec danych
z tabeli na stronie 9

3)

bez skali

np
. W

11
6

jastrych ciągły zmniejsza izolacyjność akustyczną

2)

3)

1)

Copyright by Knauf

akustyczna

higieniczną konstrukcję

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Szczeliny dylatacyjne

Przekrój poziomy - przykłady - wszystkie wymiary w mm 

W111-BFU2 Szczelina dylatacyjna z profilem dylatacyjnym W112-BFU2 Szczelina dylatacyjna

Wymiar w zależności od wymagań

rozstaw słupków

a ≥ a a

≥ 20 ≥ 20a a

profil UD

a 20 a 20 a

np. profil CW 50
paski taśmy akustycznej

pasek płyty Knauf

≥ ≥
a20a20a

≥≥

paski płyt Knauf

sklejone i przykręcone 
wkrętami gips-gips

W111-BFU1 Szczelina dylatacyjna
z odpornością ogniową

W115-BFU1 Szczelina dylatacyjna
z odpornością ogniową

W112-BFU4 Szczelina dylatacyjna

np. profil CW
profil dylatacyjny, np. Miguawkręt TN

płyta Knauf
np. profil CW

warstwa izolacyjna w razie potrzeby należy stosować

a ≤ 30 mm

płyty Knauf

warstwa izolacyjna

paski płyt Knauf
np. profil CW 50

płyta Knauf

a ≤ 20 mm

według uznania

w razie potrzeby
np.profil CW 75

narożnik ochronny

a ≤ 20 mm

a ≤ 20 mm

wkręt LN 3,5x9 mm,
a ≤ 500 mm

warstwa izolacyjna w razie potrzeby

a20a20a
≥≥

np. profil CW 50paski płyt Knauf
wkręt TN

a ≤ 500 mm
wkręt LN 3,5x9 mm,

W112-BFU3 Szczelina dylatacyjna - profil MW
z odpornością ogniową

a ≤ 20 mm

np. profil MW 50

narożnik ochronny w razie potrzeby warstwa izolacji w razie potrzeby

min.
20 mm

Zalecenie Knauf w przypadku pustej przestrzeni ściany wynoszącej 50 mm

z odpornością ogniową

całkowita grubość 50 mm

profil UW 50
płyty Knauf

bez odporności ogniowej bez odporności ogniowej

Detale skala 1:5

i profilu dylatacyjnego

sztywne połączenie ścian prowadzi do miejscowego obniżenia 
poziomu izolacyjności akustycznej
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kołek do płyt

z taśmą stalową perforowaną
cięgno usztywniające

profil UW

W112-VO4 Połączenie z sufitem podwieszanym

w obszarze wieszaków

masa Uniflott

(np. D113)
sufit Knauf

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ze stropem

Przekrój pionowy - przykłady

W112-VO5 Połączenie przesuwne z blachą trapezową
z odpornością ogniową

Detale skala 1:5

W112-VO6 Połączenie z sufitem podwieszanym

Konstrukcja z blachy trapezowej z całkowitą okładziną 

taśma akustyczna
profil UW

masa Uniflott + taśma przekładkowa

np. wkręt Knauf FN
nie skręcać z profilem UW

płyt Knauf

z odpornością ogniową

ogniowej, działanie ognia od dołu
sufity podwieszane o tej samej klasie odporności 

sklasyfikowana zgodnie z technicznymi wymogami

taśma akustyczna
profil UW

+ taśma przekładkowa

nie skręcać z profilem UW

płyty Knauf

zamocowana do profilu
taśma akustyczna
profil UW

masa Uniflott

płyty Knauf

metalowa podkonstrukcja

stalowego

W112-VO7 Połączenie z obudową belek stalowych
z odpornością ogniową

wymogami odporności ogniowej
(wykonanie wg zeszytu technicznego Knauf  K25)

(np. sufit Knauf D112)

(np. Knauf System K217)

bez odporności ogniowej

Zobacz też zeszyty techniczne: D11 Systemy sufitów podwieszanych Knauf  /  K217 Knauf Okładziny połaci dachowych z blach trapezowych  /  

wkręt FN

wkręt Knauf FN

a ≤ 500 mm

dopuszczalna wysokość ściany:  ≤ 4 m

nie skręcać z profilem UW

łącznik krzyżowy

CD z obu stron
skręcony z profilem

profil CD

(ściany wyższe na zapytanie)

1) t ≥ 1,0 mm nawiercić otwór o Ø 2,0 mmGrubość blachy trapezowej:
t ≥ 1,5 mm nawiercić otwór o Ø 3,0 mm 
t ≥ 2,0 mm łącznik do blachy trapezowej

1)

Sposób mocowania taśm szczelinowych na konstrukcji

Należy zapewnić przenoszenie obciążeń poprzez płytę sufitu
na sąsiadujące ściany (połączenia brzegowe zamknięte siłowo).

nośnej stropu określa się na budowie

Copyright by Knauf

+ taśma przekładkowa

+ taśma przekładkowa

masa Uniflott

dopuszczalna wysokość ściany:  ≤ 4 m (ściany wyższe na zapytanie)

odporności ogniowej

okładzina wsporników zgodnie z technicznymi

/  K25 Knauf Fireboard Obudowy słupów i belek

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ze stropem

Przekroje pionowe - przykłady - wszystkie wymiary w mm

W112-VO3 Przesuwne połączenie ze stropemW111-VO2 Połączenie przesuwne z sufitem powieszanym

paski płyt Knauf

zmniejszenie izolacyjności akustycznej o ok. 3 dB

a ≤ 20 mm

a
≥ 

a
a

≥ 
20 ≥

masa Uniflott

20

sufit Knauf (np. D112)

b
≥ 

a
20

a
a

≥

Połączenie przesuwneW112-VO2 W116-VO2 Połączenie przesuwne

uszczelnienie trwale elastyczne
paski płyt Knauf

profil UW

narożnik ochronny

Detale skala 1:5

płyty Knauf
np. profil CW

np. profil CW

płyty Knauf (nie skręcać

masa szpachlowa Knauf

w razie potrzeby

z profilem UW)

bez odporności ogniowejbez odporności ogniowej

(wysokość w zależności

własciwy element mocujący

20≥

a
a

≥ 
a

W115-VO2 Połączenie przesuwne

Zobacz również zeszyt techniczny D11 Systemy sufitowe Knauf z płyt gipsowych

mi
n.

20
 m

m

dla wymagań izolacyjności akustycznej ściany działowej R     > 45 dB:

wkręty wkręcane tylko
pomiędzy słupkami

masa szpachlowa Knauf

połączenie z sufitem wykonać ruchomo analogicznie do detalu W112-VO2 
lub ulepszyć sufit podwieszany stosując np. warstwę izol. z wełny mineralnej.

paski płyt Knauf

1) Dane dla połączeń przesuwnych

ogniowej ogniową
bez odporności z odpornościąKnauf System

a

W111

W112

W116

W116

W115

W113

1-warstwowa

1-warstwowa

2-warstwowa

2-warstwowa

3-warstwowa

2-warstwowa

max. do-
puszczalna

6,50 *)

m mm mm mm mm

≤ 30 ≥ 10 ≤ 20 ≥ 20

≤ 20 ≥ 20≤ 20 ≥ 20

Rozwiązania dla większego ugięcia stropu / wyższych ścian na zapytanie

Informacje z uwzględnieniem tabeli

20
≥ 

a
≥

Informacje z uwzględnieniem tabeli

Informacje z uwzględnieniem tabeli

b

(wysokość w zależności
od ugięcia stropu)

a
a

b

b a b

w

Dopuszczalna wysokość ściany uwzględnia odpowiedni system ścian 
(zobacz strony 9 - 15)

≥ 20

uszczelnienie trwale elastyczne

od ugięcia stropu)

trwale elastyczne

paski płyt Knauf
(wysokość w zależności
od ugięcia stropu)

trwale elastyczne

1) 1)

1)

*)

wysokość

Copyright by Knauf

+ taśma przekładkowa

ściany

uszczelnienie

uczszczelnienie 
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kołek do płyt

z taśmą stalową perforowaną
cięgno usztywniające

profil UW

W112-VO4 Połączenie z sufitem podwieszanym

w obszarze wieszaków

masa Uniflott

(np. D113)
sufit Knauf

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ze stropem

Przekrój pionowy - przykłady

W112-VO5 Połączenie przesuwne z blachą trapezową
z odpornością ogniową

Detale skala 1:5

W112-VO6 Połączenie z sufitem podwieszanym

Konstrukcja z blachy trapezowej z całkowitą okładziną 

taśma akustyczna
profil UW

masa Uniflott + taśma przekładkowa

np. wkręt Knauf FN
nie skręcać z profilem UW

płyt Knauf

z odpornością ogniową

ogniowej, działanie ognia od dołu
sufity podwieszane o tej samej klasie odporności 

sklasyfikowana zgodnie z technicznymi wymogami

taśma akustyczna
profil UW

+ taśma przekładkowa

nie skręcać z profilem UW

płyty Knauf

zamocowana do profilu
taśma akustyczna
profil UW

masa Uniflott

płyty Knauf

metalowa podkonstrukcja

stalowego

W112-VO7 Połączenie z obudową belek stalowych
z odpornością ogniową

wymogami odporności ogniowej
(wykonanie wg zeszytu technicznego Knauf  K25)

(np. sufit Knauf D112)

(np. Knauf System K217)

bez odporności ogniowej

Zobacz też zeszyty techniczne: D11 Systemy sufitów podwieszanych Knauf  /  K217 Knauf Okładziny połaci dachowych z blach trapezowych  /  

wkręt FN

wkręt Knauf FN

a ≤ 500 mm

dopuszczalna wysokość ściany:  ≤ 4 m

nie skręcać z profilem UW

łącznik krzyżowy

CD z obu stron
skręcony z profilem

profil CD

(ściany wyższe na zapytanie)

1) t ≥ 1,0 mm nawiercić otwór o Ø 2,0 mmGrubość blachy trapezowej:
t ≥ 1,5 mm nawiercić otwór o Ø 3,0 mm 
t ≥ 2,0 mm łącznik do blachy trapezowej

1)

Sposób mocowania taśm szczelinowych na konstrukcji

Należy zapewnić przenoszenie obciążeń poprzez płytę sufitu
na sąsiadujące ściany (połączenia brzegowe zamknięte siłowo).

nośnej stropu określa się na budowie

Copyright by Knauf

+ taśma przekładkowa

+ taśma przekładkowa

masa Uniflott

dopuszczalna wysokość ściany:  ≤ 4 m (ściany wyższe na zapytanie)

odporności ogniowej

okładzina wsporników zgodnie z technicznymi

/  K25 Knauf Fireboard Obudowy słupów i belek

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ze stropem

Przekroje pionowe - przykłady - wszystkie wymiary w mm

W112-VO3 Przesuwne połączenie ze stropemW111-VO2 Połączenie przesuwne z sufitem powieszanym

paski płyt Knauf

zmniejszenie izolacyjności akustycznej o ok. 3 dB

a ≤ 20 mm

a
≥ 

a
a

≥ 
20 ≥

masa Uniflott

20

sufit Knauf (np. D112)

b
≥ 

a
20

a
a

≥

Połączenie przesuwneW112-VO2 W116-VO2 Połączenie przesuwne

uszczelnienie trwale elastyczne
paski płyt Knauf

profil UW

narożnik ochronny

Detale skala 1:5

płyty Knauf
np. profil CW

np. profil CW

płyty Knauf (nie skręcać

masa szpachlowa Knauf

w razie potrzeby

z profilem UW)

bez odporności ogniowejbez odporności ogniowej

(wysokość w zależności

własciwy element mocujący

20≥

a
a

≥ 
a

W115-VO2 Połączenie przesuwne

Zobacz również zeszyt techniczny D11 Systemy sufitowe Knauf z płyt gipsowych

mi
n.

20
 m

m

dla wymagań izolacyjności akustycznej ściany działowej R     > 45 dB:

wkręty wkręcane tylko
pomiędzy słupkami

masa szpachlowa Knauf

połączenie z sufitem wykonać ruchomo analogicznie do detalu W112-VO2 
lub ulepszyć sufit podwieszany stosując np. warstwę izol. z wełny mineralnej.

paski płyt Knauf

1) Dane dla połączeń przesuwnych

ogniowej ogniową
bez odporności z odpornościąKnauf System

a

W111

W112

W116

W116

W115

W113

1-warstwowa

1-warstwowa

2-warstwowa

2-warstwowa

3-warstwowa

2-warstwowa

max. do-
puszczalna

6,50 *)

m mm mm mm mm

≤ 30 ≥ 10 ≤ 20 ≥ 20

≤ 20 ≥ 20≤ 20 ≥ 20

Rozwiązania dla większego ugięcia stropu / wyższych ścian na zapytanie

Informacje z uwzględnieniem tabeli

20
≥ 

a
≥

Informacje z uwzględnieniem tabeli

Informacje z uwzględnieniem tabeli

b

(wysokość w zależności
od ugięcia stropu)

a
a

b

b a b

w

Dopuszczalna wysokość ściany uwzględnia odpowiedni system ścian 
(zobacz strony 9 - 15)

≥ 20

uszczelnienie trwale elastyczne

od ugięcia stropu)

trwale elastyczne

paski płyt Knauf
(wysokość w zależności
od ugięcia stropu)

trwale elastyczne

1) 1)

1)

*)

wysokość
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+ taśma przekładkowa

ściany

uszczelnienie

uczszczelnienie 

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Połączenia ze stropem

31



wkręt TN
płyty Knauf

w stanie surowym

taśma
uszczelniająca

W11 Ściana szkieletowa Knauf
Otwory drzwiowe / otwory w ścianach

Przekrój poziomy - przykłady

W112-E2 Otwór drzwiowy z profilem CW W113-E1 Otwór drzwiowy z profilem UA

W115-E1 Otwór drzwiowy z profilami UA W116-E1 Otwór drzwiowy z profilami UA

profil UW
kątownik drzwiowy

profil CW

wkręt TB
płyty Knauf

profil UW
kątownik drzwiowy

profil UA

profil UW
kątownik drzwiowy

profil UA

wkręt TB
płyty Knauf

pasek płyty
na całą

wysokość
drzwi

profil UW
kątownik drzwiowy

profil UA

wkręt TB
płyty Knauf

Zobacz również kartę techniczną W495P Knauf System drzwi przesuwnych Krona

Detale skala 1:5

Max. otwory w ścianach szkieletowych

Profil CW

≤ 3ab

Profil UA

b≥
ściana zamknięta

Rysunki schematyczne

otwór

b≥
ściana zamknięta

dopuszczalna wysokość ściany odpowiednio do systemu

b≥
ściana zamknięta

b≥
ściana zamknięta

≤ 5ab
otwór

jako ościeżnica drzwiowa

jako ościeżnica drzwiowa

jako ościeżnica drzwiowa
jako ościeżnica drzwiowa

jako ościeżnica drzwiowa

Dodatkowo należy uwzględnić dane producenta drzwi (np. dopuszczenia w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej, dodatkowe środki konstrukcyjne etc.)

usztywnić blachą stalową

jako ościeżnica drzwiowa

a

profil CW

a a

profil UW lub

profil UA

aaa a a

profil UA

rozstaw słupków rozstaw słupków
aa a a aa a a

rozstaw słupków ≤ 600 mm większe szerokości otworów / wyższe ściany na zapytanie

profil nadproża drz.

w trakcie montażu drzwi należy uwzględnić odpowiednie warunki montażowe.

bez ograniczenia wysokości

wysokość ściany ≤ 6,50 m
wysokość ściany ≤ 4,00 m

3a

4a
5a

ściany
bez ograniczenia
wysokości

do

do
do

Copyright by Knauf

wymiar otworu w stanie surowym
wymiar otworu

w stanie surowym
wymiar otworu

w stanie surowym
wymiar otworu

W przypadku mocowania ościeżnic pomiędzy słupkami pasek płyty

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Ościeżnice drzwiowe

usunąć listwy z tworzywa sztucznego

za pomocą
mocowanie

kątownik drzwiowy

Ościeżnice drzwiowe - metalowa konstrukcja nośna

mocowanie
za pomocą

kątownik drzwiowy

mocowanie

kątownik drzwiowy

za pomocą

na kątowniku kotwowym do słupa drzwi.

rozporowego "L" 8/100

kątownik drzwiowy

pomoca kołka
mocowanie np. za

Przesuwne połączenie ze stropem
Możliwy wariant UA lub CW

kątownik drzwiowy

za pomocą
mocowanie

profil CW
lub
profil UA

wysokość ściany
szerokość drzwi
ciężar skrzydeł

≤ 2,60 m
≤ 0,885 m
≤ 25 kg

Wariant CW Wariant UA

Rysunki schematyczne

konstrukcja - otwór drzwiowy okładzina - 1 strona ściany

profil CW

drzwiowego drzwiowego

profil UA

Maksymalny ciężar skrzydeł drzwiowych

610 - 650 mm; 735 - 775 mm; 

4 kątowniki + 10 kołków

profil nadproża drzwiowego

kątownik drzwiowy Knauf

wytłoczone dla otworów budowlanych:

zestaw zawiera:

do profili CW i UA

kątownik łączący Knauf
do profila UA

4 kątowniki + 8 kołków + 8 śrub
Zestaw zawiera:

do profila CW oraz UA

860 - 900 mm; 985 - 1025 mm

UA 100profil CW

≤ 25 kg

wariant CW wariant UA
UA 50 UA 75 UA 125 UA 150

nie rozmieszczać styków płyt na profilach ościeżnicowych

alternatywnie: kątownik łączący Knauf do profila

z nakrętkami i podkładkami

Szerokość

≤   885 mm
≤ 100 kg

-
≤ 50 kg ≤ 75 kg ≤ 125 kg ≤ 150 kg

≤ 1000 mm

≤ 80 kg- ≤ 40 kg ≤ 60 kg ≤ 100 kg ≤ 120 kg≤ 1200 mm

W przypadku wykonywania ścian z wykorzystaniem profili 125 lub 150:

ze względów konstrukcyjnych profil ościeżnicowy możliwy jest 

należy zastosować profil nadproża

50 lub 75 lub 100

50 lub 75 lub 100 / 125 / 150

50 lub 75 lub 100tylko jako wariant UA z kątownikiem łączącym dla UA 100

okładzina - 2 strona ściany

- U GÓRY -

- U DOŁU -

- U GÓRY - - U GÓRY -

- U DOŁU -

Profile ościeżnic drzwiowych (CW / UA) są ok. 40 mm krótsze niż profile szkieletu.

≥ 150 mm

Zalecenie Knauf:
W przypadku ścian o podwójnym szkielecie należy wykonać otwory na drzwi, stosując profile UA

≥ 150 mm

najlepiej na wys.
pomieszczenia
(nie na styk)

dla ugięcia stropu max. 20 mm

(należy dodatkowo uwzględnić warunki budowlane np. ruchome połączenia z sufitem)

Copyright by Knauf

drzwiowych

wysokość ściany
szerokość drzwi
ciężar skrzydeł

> 2,60 m
> 0,885 m
> 25 kg

drzwiowych

profil nadproża

zał. kołków

zał. kołków

zał. kołków

zał. kołków

profil nadproża

UA

(profil UW) (profil UW)

skrzydła

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf 
Ościeżnice drzwiowe
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wkręt TN
płyty Knauf

w stanie surowym

taśma
uszczelniająca

W11 Ściana szkieletowa Knauf
Otwory drzwiowe / otwory w ścianach

Przekrój poziomy - przykłady

W112-E2 Otwór drzwiowy z profilem CW W113-E1 Otwór drzwiowy z profilem UA

W115-E1 Otwór drzwiowy z profilami UA W116-E1 Otwór drzwiowy z profilami UA

profil UW
kątownik drzwiowy

profil CW

wkręt TB
płyty Knauf

profil UW
kątownik drzwiowy

profil UA

profil UW
kątownik drzwiowy

profil UA

wkręt TB
płyty Knauf

pasek płyty
na całą

wysokość
drzwi

profil UW
kątownik drzwiowy

profil UA

wkręt TB
płyty Knauf

Zobacz również kartę techniczną W495P Knauf System drzwi przesuwnych Krona

Detale skala 1:5

Max. otwory w ścianach szkieletowych

Profil CW

≤ 3ab

Profil UA

b≥
ściana zamknięta

Rysunki schematyczne

otwór

b≥
ściana zamknięta

dopuszczalna wysokość ściany odpowiednio do systemu

b≥
ściana zamknięta

b≥
ściana zamknięta

≤ 5ab
otwór

jako ościeżnica drzwiowa

jako ościeżnica drzwiowa

jako ościeżnica drzwiowa
jako ościeżnica drzwiowa

jako ościeżnica drzwiowa

Dodatkowo należy uwzględnić dane producenta drzwi (np. dopuszczenia w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej, dodatkowe środki konstrukcyjne etc.)

usztywnić blachą stalową

jako ościeżnica drzwiowa

a

profil CW

a a

profil UW lub

profil UA

aaa a a

profil UA

rozstaw słupków rozstaw słupków
aa a a aa a a

rozstaw słupków ≤ 600 mm większe szerokości otworów / wyższe ściany na zapytanie

profil nadproża drz.

w trakcie montażu drzwi należy uwzględnić odpowiednie warunki montażowe.

bez ograniczenia wysokości

wysokość ściany ≤ 6,50 m
wysokość ściany ≤ 4,00 m

3a

4a
5a

ściany
bez ograniczenia
wysokości

do

do
do

Copyright by Knauf

wymiar otworu w stanie surowym
wymiar otworu

w stanie surowym
wymiar otworu

w stanie surowym
wymiar otworu

W przypadku mocowania ościeżnic pomiędzy słupkami pasek płyty

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Ościeżnice drzwiowe

usunąć listwy z tworzywa sztucznego

za pomocą
mocowanie

kątownik drzwiowy

Ościeżnice drzwiowe - metalowa konstrukcja nośna

mocowanie
za pomocą

kątownik drzwiowy

mocowanie

kątownik drzwiowy

za pomocą

na kątowniku kotwowym do słupa drzwi.

rozporowego "L" 8/100

kątownik drzwiowy

pomoca kołka
mocowanie np. za

Przesuwne połączenie ze stropem
Możliwy wariant UA lub CW

kątownik drzwiowy

za pomocą
mocowanie

profil CW
lub
profil UA

wysokość ściany
szerokość drzwi
ciężar skrzydeł

≤ 2,60 m
≤ 0,885 m
≤ 25 kg

Wariant CW Wariant UA

Rysunki schematyczne

konstrukcja - otwór drzwiowy okładzina - 1 strona ściany

profil CW

drzwiowego drzwiowego

profil UA

Maksymalny ciężar skrzydeł drzwiowych

610 - 650 mm; 735 - 775 mm; 

4 kątowniki + 10 kołków

profil nadproża drzwiowego

kątownik drzwiowy Knauf

wytłoczone dla otworów budowlanych:

zestaw zawiera:

do profili CW i UA

kątownik łączący Knauf
do profila UA

4 kątowniki + 8 kołków + 8 śrub
Zestaw zawiera:

do profila CW oraz UA

860 - 900 mm; 985 - 1025 mm

UA 100profil CW

≤ 25 kg

wariant CW wariant UA
UA 50 UA 75 UA 125 UA 150

nie rozmieszczać styków płyt na profilach ościeżnicowych

alternatywnie: kątownik łączący Knauf do profila

z nakrętkami i podkładkami

Szerokość

≤   885 mm
≤ 100 kg

-
≤ 50 kg ≤ 75 kg ≤ 125 kg ≤ 150 kg

≤ 1000 mm

≤ 80 kg- ≤ 40 kg ≤ 60 kg ≤ 100 kg ≤ 120 kg≤ 1200 mm

W przypadku wykonywania ścian z wykorzystaniem profili 125 lub 150:

ze względów konstrukcyjnych profil ościeżnicowy możliwy jest 

należy zastosować profil nadproża

50 lub 75 lub 100

50 lub 75 lub 100 / 125 / 150

50 lub 75 lub 100tylko jako wariant UA z kątownikiem łączącym dla UA 100

okładzina - 2 strona ściany

- U GÓRY -

- U DOŁU -

- U GÓRY - - U GÓRY -

- U DOŁU -

Profile ościeżnic drzwiowych (CW / UA) są ok. 40 mm krótsze niż profile szkieletu.

≥ 150 mm

Zalecenie Knauf:
W przypadku ścian o podwójnym szkielecie należy wykonać otwory na drzwi, stosując profile UA

≥ 150 mm

najlepiej na wys.
pomieszczenia
(nie na styk)

dla ugięcia stropu max. 20 mm

(należy dodatkowo uwzględnić warunki budowlane np. ruchome połączenia z sufitem)

Copyright by Knauf

drzwiowych

wysokość ściany
szerokość drzwi
ciężar skrzydeł

> 2,60 m
> 0,885 m
> 25 kg

drzwiowych

profil nadproża

zał. kołków

zał. kołków

zał. kołków

zał. kołków

profil nadproża

UA

(profil UW) (profil UW)

skrzydła

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Ościeżnice drzwiowe / otwory w ścianach
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
System W111 / W112 bez połączenia ze stropem

profil UA
profil UW

profil UW
wkręt TB

wkręt LB 3,5x9,5mm

płyty Knauf

profil UWwy
so

ko
ść

 śc
ian

y ≤
 4 

m

połączenie z podłogą
wg W111 / W112

przy połączeniu ze ścianą

płyty Knauf

szerokość ściany

Szerokość ściany

UA   50

UA   75

UA 100

profil UA Max. dopuszczalna szerokość

4,50

5

3

mgr. blachy 2 mm

= rozpiętość profila UA

≥ 12,5 mm ≥ 2x 12,5 mm
m

4

5,50

6,50

okładzina

Widok

Wymagania odporności ogniowej oraz izolacyjności

Dopuszczalna wysokość ściany:  ≤ 4 m

Profile UA nie mogą się stykać

wy
so

ko
ść

 śc
ian

y

Detal "B"

profil UW
np.
profil CW

Detal "A" profil UW
profil UA

profil UW
płyta Knauf

Detale skala 1:5

mocowanie do profila UA:

profil UW przy połączeniu ze ścianą

profil UA
profil UW

profil UW

mocowanie do ściany masywnej:

kątownik łączący do profila UA

profil UA
profil UW

np. profil CW

profil UW

(słupek)

Detal "B"

Detal "A"

przekrój pionowy - detal

akustycznej                   być spełnione dla tej konstrukcjinie mogą

Rysunek schematyczny

Rysunek schematyczny

ściany

Ściana szkieletowa bez połączenia ze stropem

(ściany wyższe na zapytanie)

profil UA 50:
profil UA  75 / 100:

odpowiedni element mocujący, dopuszczalne obciążenie całkowite:
≥ 1 kN
≥ 2 kN

2x śruba M8

okładzina

Rozstaw elementów mocujących zgodnie z rozstawem wkrętów LN w tabelach
na stronach 9 + 11

1)

kołek rozporowy Knauf

wkręt LB 3,5x9,5 mm

1)

1)

Szersze ściany na zapytanie

W111 / W112

Copyright by Knauf

ściany

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Ściany łukowe z profili Knauf Sinus

profil UW połączyć z taśmą
profilu Sinus za pomocą

taśmę profilu Sinus

np. wkręt TN

płyta giętka Knauf

element mocujący np. kołekprofil UW

profil CW

profil Knauf Sinus

zaciskarki

połączyć z jego półką
za pomocą zaciskarki

d
mm

≥   500  9,5

mm

≥ 2000

gięcie na sucho
Grubość płyty

mm
gięcie na mokro

  6,5 ≥ 1000 ≥   300

12,5 ≥ 2750 ≥ 1000

(płyta giętka)

Instalacja

rozstaw osiowy profili CW ≤ 300 mm (promień zewnętrzny)
profile CW łączyć z profilami Knauf Sinus za pomocą zaciskarki

okładzina pozioma
rozstaw elementów mocujących Knauf ≤ 300 mm

W dowolnym miejscu profila można uzyskać zakrzywienie o wybranym
promieniu poprzez wygięcie łącznika ku górze tak, że w tym miejscu
profil staje się elastyczny

Łuk wewnętrzny - wklęsły Łuk wewnętrzny - wypukły

d

Promień gięcia - Płyty Knauf

Instrukcja gięcia - płyty Knauf

r

d

profil Knauf Sinus:

możliwe promienie:
Sinus promień zewnętrzny
  50 ≥ 125 mm
  75 ≥ 175 mm
100 ≥ 250 mm

Dostępny w szerokościach 50, 75 i 100 mm; długość 190 mm.

masa Uniflott + 
taśma spoinowa Knauf

w 
kie

ru
nk

u p
od
łuż

ny
m

dłu
go
ść

 w
 ro

zw
ini
ęc

iu

zgięty łącznik profilu Sinus

Inne płyty Knauf / promienie gięcia na zapytanie

Promień gięcia         w kierunku podłużnymr

12,5 ≥ 2750 ≥ 1000Diamant

GKB

GKB / GKF

pasek płyty Knauf

kątownik jako
oparcie płyty

giętej płyty

np. łata drewniana

Rysunki schematyczne

Gięcie na sucho
Płytę Knauf należy powoli wyginać w poprzek na słupkach1. 
Zagięcie mocować wkrętami do kolejnych profili.2.

4. Płytę położyć na przygotowanej formie, wygiąć, unieruchomić taśmą
nasycenia i spłynięcia nadmiaru wody.

3. Zwilżyć za pomocą spryskiwacza lub wałka, pozwolić na kilkuminutowe
Nakłóć wzdłuż i w poprzek wałkiem gwoździowym.2.

1. Przeciętą płytę gipsową ułożyć na stojaku z profili lub podobnym,
Gięcie na mokro

wody).

Gięcie tylko w kierunku wzdłużnym

stroną ściskaną do góry (dla uniemożliwienia spłynięcia nadmiaru

nasiąknięcie, czynności powtórzyć kilkakrotnie aż do osiągnięcia stanu

samoprzylepną i pozostawić do wyschnięcia.

Detale skala 1:5 Przekrój poziomy - przykład

Ściana łukowaW111-SO1
bez odporności ogniowej

r

płyta z odpowiedni dociętym
wygięta płyta Knauf

do unieruchomienia

promieniem, d ≥ 12,5 mm

szablon

szablon

półka
taśma

łącznik

rozporowy Knauf

Copyright by Knauf
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
System W111 / W112 bez połączenia ze stropem

profil UA
profil UW

profil UW
wkręt TB

wkręt LB 3,5x9,5mm

płyty Knauf

profil UWwy
so

ko
ść

 śc
ian

y ≤
 4 

m

połączenie z podłogą
wg W111 / W112

przy połączeniu ze ścianą

płyty Knauf

szerokość ściany

Szerokość ściany

UA   50

UA   75

UA 100

profil UA Max. dopuszczalna szerokość

4,50

5

3

mgr. blachy 2 mm

= rozpiętość profila UA

≥ 12,5 mm ≥ 2x 12,5 mm
m

4

5,50

6,50

okładzina

Widok

Wymagania odporności ogniowej oraz izolacyjności

Dopuszczalna wysokość ściany:  ≤ 4 m

Profile UA nie mogą się stykać

wy
so

ko
ść

 śc
ian

y

Detal "B"

profil UW
np.
profil CW

Detal "A" profil UW
profil UA

profil UW
płyta Knauf

Detale skala 1:5

mocowanie do profila UA:

profil UW przy połączeniu ze ścianą

profil UA
profil UW

profil UW

mocowanie do ściany masywnej:

kątownik łączący do profila UA

profil UA
profil UW

np. profil CW

profil UW

(słupek)

Detal "B"

Detal "A"

przekrój pionowy - detal

akustycznej                   być spełnione dla tej konstrukcjinie mogą

Rysunek schematyczny

Rysunek schematyczny

ściany

Ściana szkieletowa bez połączenia ze stropem

(ściany wyższe na zapytanie)

profil UA 50:
profil UA  75 / 100:

odpowiedni element mocujący, dopuszczalne obciążenie całkowite:
≥ 1 kN
≥ 2 kN

2x śruba M8

okładzina

Rozstaw elementów mocujących zgodnie z rozstawem wkrętów LN w tabelach
na stronach 9 + 11

1)

kołek rozporowy Knauf

wkręt LB 3,5x9,5 mm

1)

1)

Szersze ściany na zapytanie

W111 / W112

Copyright by Knauf

ściany

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Ściany łukowe z profili Knauf Sinus

profil UW połączyć z taśmą
profilu Sinus za pomocą

taśmę profilu Sinus

np. wkręt TN

płyta giętka Knauf

element mocujący np. kołekprofil UW

profil CW

profil Knauf Sinus

zaciskarki

połączyć z jego półką
za pomocą zaciskarki

d
mm

≥   500  9,5

mm

≥ 2000

gięcie na sucho
Grubość płyty

mm
gięcie na mokro

  6,5 ≥ 1000 ≥   300

12,5 ≥ 2750 ≥ 1000

(płyta giętka)

Instalacja

rozstaw osiowy profili CW ≤ 300 mm (promień zewnętrzny)
profile CW łączyć z profilami Knauf Sinus za pomocą zaciskarki

okładzina pozioma
rozstaw elementów mocujących Knauf ≤ 300 mm

W dowolnym miejscu profila można uzyskać zakrzywienie o wybranym
promieniu poprzez wygięcie łącznika ku górze tak, że w tym miejscu
profil staje się elastyczny

Łuk wewnętrzny - wklęsły Łuk wewnętrzny - wypukły

d

Promień gięcia - Płyty Knauf

Instrukcja gięcia - płyty Knauf

r

d

profil Knauf Sinus:

możliwe promienie:
Sinus promień zewnętrzny
  50 ≥ 125 mm
  75 ≥ 175 mm
100 ≥ 250 mm

Dostępny w szerokościach 50, 75 i 100 mm; długość 190 mm.

masa Uniflott + 
taśma spoinowa Knauf

w 
kie

ru
nk

u p
od
łuż

ny
m

dłu
go
ść

 w
 ro

zw
ini
ęc

iu

zgięty łącznik profilu Sinus

Inne płyty Knauf / promienie gięcia na zapytanie

Promień gięcia         w kierunku podłużnymr

12,5 ≥ 2750 ≥ 1000Diamant

GKB

GKB / GKF

pasek płyty Knauf

kątownik jako
oparcie płyty

giętej płyty

np. łata drewniana

Rysunki schematyczne

Gięcie na sucho
Płytę Knauf należy powoli wyginać w poprzek na słupkach1. 
Zagięcie mocować wkrętami do kolejnych profili.2.

4. Płytę położyć na przygotowanej formie, wygiąć, unieruchomić taśmą
nasycenia i spłynięcia nadmiaru wody.

3. Zwilżyć za pomocą spryskiwacza lub wałka, pozwolić na kilkuminutowe
Nakłóć wzdłuż i w poprzek wałkiem gwoździowym.2.

1. Przeciętą płytę gipsową ułożyć na stojaku z profili lub podobnym,
Gięcie na mokro

wody).

Gięcie tylko w kierunku wzdłużnym

stroną ściskaną do góry (dla uniemożliwienia spłynięcia nadmiaru

nasiąknięcie, czynności powtórzyć kilkakrotnie aż do osiągnięcia stanu

samoprzylepną i pozostawić do wyschnięcia.

Detale skala 1:5 Przekrój poziomy - przykład

Ściana łukowaW111-SO1
bez odporności ogniowej

r

płyta z odpowiedni dociętym
wygięta płyta Knauf

do unieruchomienia

promieniem, d ≥ 12,5 mm

szablon

szablon

półka
taśma

łącznik

rozporowy Knauf

Copyright by Knauf
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System W111 / W112 bez połączenia ze stropem
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Konsollasten nach DIN 4103-1 und DIN 18183-1

szerokość głębokość szafki

mm
mm

100 200 300 400 500 600

400

600

800

1000

1200

31 28 25 22 19 16

46,5 42 37,5 33 28,5 24

62 56 50 44 38 32

77,5 70 62,5 55 47,5 40

93 75 66 57 4884

głębokość szafki 450 mm, szerokość szafki 800 mm
dla głębokości szafki 450 mm 1 pionowo do góry
zaznaczamy linię do skośnej linii szerokości szafki 800 mm        ,2
w tym punkcie zaznaczamy linię poziomo w lewo, odczyt. 3 :

szerokość głębokość szafki

mm
mm

100 200 300 400 500 600

400

600

800

1000

1200

43 40 37 34 31 28

64,5 60 55,5 51 46,5 42

86 80 74 68 62 56

107,5 100 92,5 85 77,5 70

129 111 102 93 84120

  10
  400

głębokość szafki
100 200 400 500 600

Max. dopuszczalny ciężar szafki

  70
  60

  40

  20
  30

kg
100

  80
  90

szerokość szafki

mm

1000
1200

  600

mm 300

  50

  800

3 2

1

Obciążenie wspornikowe
do 0,4 kN/m (40 kg/m) długość ściany

do 0,7 kN/m (70 kg/m) długość ściany

Max. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z tabelą Max. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z wykresemlub

  400

mm
1200
1000

600

100 200 400 500 600mm

  10

  70

  60

  40

  20
  30

kg

100

  80
  90

110
120

800

300

  50

1

23

450

65

głębokość szafki

szerokość szafki

max. dopuszczalny ciężar szafki

Dla wartości pośrednich należy przyjąć wartość korzystniejszą lub wykorzystać

maksymalny ciężar szafki: 65 kg
grubość okładziny 2x 12,5 mm, Knauf Hartmut maksymalne obciążenie kołka: 55 kg

wymagana liczna kołków: 65 kg : 55 kg = 1,18 2 kołkiwymagane są minimalnie:

Max. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z wykresemMax. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z tabelą

Przykłady obliczeń
Określenie dopuszczalnej wagi szafki, jak również wymaganej minimalnej liczby kołków (zawsze ≥ 2)

0,4 kN/m
głębokość szafki 400 mm, szerokość szafki 1000 mm
grubość okładziny 12,5 mm, kołek rozporowy z tw. sztuczn.

maksymalny ciężar szafki: 55 kg

wymagana liczna kołków: 55 kg : 25 kg = 2,2 3 kołkiwymagane są minimalnie:

zgodnie

maksymalne obciążenie kołka: 25 kg
(zob. tabela powyżej)
(zob. tabela str. 36)

zgodnie 0,7 kN/m

(zob. wykres powyżej)
(zob. tabela strona 36)

grubość okładziny: < 15 mm Diamant  /  < 18 mm płyty Knauf

Grubość okładziny: ≥ 15 mm Diamant /  ≥ 18 mm płyty Knauf

lub

z uwzględnieniem strony 36
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szafki

schemat metody zgodnie z diagramem

Dla wartości pośrednich należy przyjąć wartość korzystniejszą lub wykorzystać
schemat metody zgodnie z diagramem

szafki

z tabelą:

z wykresem:

Mocowanie obciążeń wspornikowych odbywa się zawsze za pomocą
co najmniej                   do pustych przestrzeni (plastikowych

wspornikowe w dowolnym miejscu (telewizory, szafki) przy zachowaniu
Na ścinach z płyt gipsowo-kartonowych można mocować obciążenia

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Obciążenia wspornikowe

Obciążenia wspornikowe

Max. nośność haków X

5 kg 10 kg 15 kg

do 15 kg haki X wkręty Knauf

Obciążenie wspornikowe o wartości od                    lub

należy przenieść na konstrukcję budynku za pośrednictwem stojaków

do                  długości ściany

do 1,5 kN/m trawersy / stojaki

12,5

2x 12,5

mm
Diamant

Knauf

kgkg

10

20

12

24

do 24 kg

kołki do pustych przestrzeni

Szafka wisząca:

szerokość szafki
głębokośćszafki

wy
so

ko
ść

 sz
afk

i
≥ 

30
0 m

m

12,5

15 / 18

2x 12,5

Max. nośność kołków

mm

rozporowy z two-
grubość

25 30

ø8 mm lub ø10 mm
rzywa sztuczn.

rozporowy
z metalu
wkręt M5 lub M6

30 35

30 35 35

Knauf
Hartmut
wkręt M5

40

40

454035

5045 55 55 6040

Rodzaj i zastosowanie elementów mocujących Obciążenie wspornikowe

do do do

wkręt

LG 25

LG 35

Max. nośność wkrętów

15 LG 25 1512

Knauf

kg

  8

16

10

GKFGKB

LG 3518 181412

0,4 kN/m       0,7 kN/m
1,5 kN/m

45 5550 60 60 65

kg kg kg

zasad opisanych na stronie 37.tylko obciążenia ścinające do 15 kg

haki X:
lekkie przedmioty: np. obrazy

obciążenia rozciągające lub ścianające do 24 kg

wkręty Knauf LG:
lekkie przedmioty: np. zabezpieczenia przeciwwywróceniowe regałów

obciążenia większe łączone do 65 kg

kołek do pustych przestrzeni:
większe obciążenia np. poręcze Liczba łączników zależna jest od wymiarów szafki, nośności łączników

i grubości okładziny (zobacz przykłady obliczeń na stronie 37)

do 65 kg 

2 kołków

≤ 600 mm

Należy zawsze uwzględniać ramię sił (≥ 300 mm) przy danej wysokości
szafki (≤ 300 mm i głębokości ≤ 600 mm).

od 0,4 kN/m         0,7 kN/mlub

z uwzględnieniem strony 37

≥ 2x 15

W przypadku mocowania warstwy wierzchniej płyt na zszywki

LG 25 mm / LG 35 mm

≤ 1200 mm

(np. bojler, toaleta wisząca, umywalka)

zobacz zeszyt techniczny Knauf W21

Min.długość wkrętu: grubość okładziny + grubość wieszanego przedmiotu

W234 Knauf poprzeczka uniwersalna

obciążenia mogą być przenoszone tylko przez warstwę 

Rozstaw łączników od 75 mm do 200 mm
obciążenia wspornikowe: np. szafka kuchenna

obciążenie rozciągające lub ścinające

1)

1) np. Tox Universal, Fischer Universal, Molly Schraubanker

3)

3) np. stojak nośny Fa. Glock GmbH (zobacz www.glockgmbh.de)

W234 W228 Knauf stojak nośny

Przykłady:

do mocowania np. tablic szkolnych
(profil UA) - na wysokość pomieszczenia

ramię siły
≤ 300 mm

2)

2) najlepiej w połączeniu z systemem W112, W113, W116

lub trawersów

płyty

kg
DiamantKnauf

płyty

kg
DiamantKnauf

płyty

kg
DiamantKnauf

okładziny

grubość
okładziny

1)
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wewnętrzną.

lub metalowych)

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Obciążenia wspornikowe
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Konsollasten nach DIN 4103-1 und DIN 18183-1

szerokość głębokość szafki

mm
mm

100 200 300 400 500 600

400

600

800

1000

1200

31 28 25 22 19 16

46,5 42 37,5 33 28,5 24

62 56 50 44 38 32

77,5 70 62,5 55 47,5 40

93 75 66 57 4884

głębokość szafki 450 mm, szerokość szafki 800 mm
dla głębokości szafki 450 mm 1 pionowo do góry
zaznaczamy linię do skośnej linii szerokości szafki 800 mm        ,2
w tym punkcie zaznaczamy linię poziomo w lewo, odczyt. 3 :

szerokość głębokość szafki

mm
mm

100 200 300 400 500 600

400

600

800

1000

1200

43 40 37 34 31 28

64,5 60 55,5 51 46,5 42

86 80 74 68 62 56

107,5 100 92,5 85 77,5 70

129 111 102 93 84120

  10
  400

głębokość szafki
100 200 400 500 600

Max. dopuszczalny ciężar szafki

  70
  60

  40

  20
  30

kg
100

  80
  90

szerokość szafki

mm

1000
1200

  600

mm 300

  50

  800

3 2

1

Obciążenie wspornikowe
do 0,4 kN/m (40 kg/m) długość ściany

do 0,7 kN/m (70 kg/m) długość ściany

Max. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z tabelą Max. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z wykresemlub

  400

mm
1200
1000

600

100 200 400 500 600mm

  10

  70

  60

  40

  20
  30

kg

100

  80
  90

110
120

800

300

  50

1

23

450

65

głębokość szafki

szerokość szafki

max. dopuszczalny ciężar szafki

Dla wartości pośrednich należy przyjąć wartość korzystniejszą lub wykorzystać

maksymalny ciężar szafki: 65 kg
grubość okładziny 2x 12,5 mm, Knauf Hartmut maksymalne obciążenie kołka: 55 kg

wymagana liczna kołków: 65 kg : 55 kg = 1,18 2 kołkiwymagane są minimalnie:

Max. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z wykresemMax. dopuszczalny ciężar szafki zgodnie z tabelą

Przykłady obliczeń
Określenie dopuszczalnej wagi szafki, jak również wymaganej minimalnej liczby kołków (zawsze ≥ 2)

0,4 kN/m
głębokość szafki 400 mm, szerokość szafki 1000 mm
grubość okładziny 12,5 mm, kołek rozporowy z tw. sztuczn.

maksymalny ciężar szafki: 55 kg

wymagana liczna kołków: 55 kg : 25 kg = 2,2 3 kołkiwymagane są minimalnie:

zgodnie

maksymalne obciążenie kołka: 25 kg
(zob. tabela powyżej)
(zob. tabela str. 36)

zgodnie 0,7 kN/m

(zob. wykres powyżej)
(zob. tabela strona 36)

grubość okładziny: < 15 mm Diamant  /  < 18 mm płyty Knauf

Grubość okładziny: ≥ 15 mm Diamant /  ≥ 18 mm płyty Knauf

lub

z uwzględnieniem strony 36
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szafki

schemat metody zgodnie z diagramem

Dla wartości pośrednich należy przyjąć wartość korzystniejszą lub wykorzystać
schemat metody zgodnie z diagramem

szafki

z tabelą:

z wykresem:

Mocowanie obciążeń wspornikowych odbywa się zawsze za pomocą
co najmniej                   do pustych przestrzeni (plastikowych

wspornikowe w dowolnym miejscu (telewizory, szafki) przy zachowaniu
Na ścinach z płyt gipsowo-kartonowych można mocować obciążenia

W11 Ściany szkieletowe Knauf
Obciążenia wspornikowe

Obciążenia wspornikowe

Max. nośność haków X

5 kg 10 kg 15 kg

do 15 kg haki X wkręty Knauf

Obciążenie wspornikowe o wartości od                    lub

należy przenieść na konstrukcję budynku za pośrednictwem stojaków

do                  długości ściany

do 1,5 kN/m trawersy / stojaki

12,5

2x 12,5

mm
Diamant

Knauf

kgkg

10

20

12

24

do 24 kg

kołki do pustych przestrzeni

Szafka wisząca:

szerokość szafki
głębokośćszafki

wy
so

ko
ść

 sz
afk

i
≥ 

30
0 m

m

12,5

15 / 18

2x 12,5

Max. nośność kołków

mm

rozporowy z two-
grubość

25 30

ø8 mm lub ø10 mm
rzywa sztuczn.

rozporowy
z metalu
wkręt M5 lub M6

30 35

30 35 35

Knauf
Hartmut
wkręt M5

40

40

454035

5045 55 55 6040

Rodzaj i zastosowanie elementów mocujących Obciążenie wspornikowe

do do do

wkręt

LG 25

LG 35

Max. nośność wkrętów

15 LG 25 1512

Knauf

kg

  8

16

10

GKFGKB

LG 3518 181412

0,4 kN/m       0,7 kN/m
1,5 kN/m

45 5550 60 60 65

kg kg kg

zasad opisanych na stronie 37.tylko obciążenia ścinające do 15 kg

haki X:
lekkie przedmioty: np. obrazy

obciążenia rozciągające lub ścianające do 24 kg

wkręty Knauf LG:
lekkie przedmioty: np. zabezpieczenia przeciwwywróceniowe regałów

obciążenia większe łączone do 65 kg

kołek do pustych przestrzeni:
większe obciążenia np. poręcze Liczba łączników zależna jest od wymiarów szafki, nośności łączników

i grubości okładziny (zobacz przykłady obliczeń na stronie 37)

do 65 kg 

2 kołków

≤ 600 mm

Należy zawsze uwzględniać ramię sił (≥ 300 mm) przy danej wysokości
szafki (≤ 300 mm i głębokości ≤ 600 mm).

od 0,4 kN/m         0,7 kN/mlub

z uwzględnieniem strony 37

≥ 2x 15

W przypadku mocowania warstwy wierzchniej płyt na zszywki

LG 25 mm / LG 35 mm

≤ 1200 mm

(np. bojler, toaleta wisząca, umywalka)

zobacz zeszyt techniczny Knauf W21

Min.długość wkrętu: grubość okładziny + grubość wieszanego przedmiotu

W234 Knauf poprzeczka uniwersalna

obciążenia mogą być przenoszone tylko przez warstwę 

Rozstaw łączników od 75 mm do 200 mm
obciążenia wspornikowe: np. szafka kuchenna

obciążenie rozciągające lub ścinające

1)

1) np. Tox Universal, Fischer Universal, Molly Schraubanker

3)

3) np. stojak nośny Fa. Glock GmbH (zobacz www.glockgmbh.de)

W234 W228 Knauf stojak nośny

Przykłady:

do mocowania np. tablic szkolnych
(profil UA) - na wysokość pomieszczenia

ramię siły
≤ 300 mm

2)

2) najlepiej w połączeniu z systemem W112, W113, W116

lub trawersów

płyty

kg
DiamantKnauf

płyty

kg
DiamantKnauf

płyty

kg
DiamantKnauf

okładziny

grubość
okładziny

1)
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wewnętrzną.

lub metalowych)
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Ar-na-fett 22,7 mm
Ar-na-fett 12,6 mm

Ar-na-fett 12,6 mm

Ar-na-fett 12 mm
b b

(Ar-na-light 11 mm

Hinweis Auf Anfrage ist eine differenzierte Bemessung der Deckenunterkonstruktion möglich.

Ar-na-fett 12 mm

Ar-na-fett 12,6 mm
Ar-na-light 12 mm

Ar-na-fett 12 mm Ar-na-light 12 mm

*) Ar-na-light 11 mm

*) Ar-na-light 11 mm

Ar-na-light 11 mm

Ar-na-light 11 mm

Gerade Rundlochung 8/18 R
Durchlaufende Lochungen

Ar-na-light 11 mm

Ar-na-fett 12 mm

Ar-na-fett 12,6 mm
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Żużycie materiałów na wybranych przykładach

Podane wartości odnoszą się do powierzchni ściany:

wg z. = według zapotrzebowania
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²

Zużycie materiałów na m² ściany
bez uwzględnienia idpadów

Nazwa Jedn. Wielkości jako wartości średnie
W111

Szpachlowanie

Uniflott; przy szpachlowaniu ręcznym
lub

Taśma spoinowa Kurt
Taśma przekładkowa Trenn-Fix 65mm szerokości, samoprzylepna

kg

m
m

lub Profil Knauf UW   75x40x0,6; 4 m długości
Profil Knauf UW 100x40x0,6; 4 m długości

Profil Knauf CW   50x50x0,6

Profil Knauf CW 100x50x0,6
Profil Knauf CW   75x50x0,6lub

lub

lub
Profil Knauf UW   50x40x0,6; 4 m długości

m

m

lub
szt.
m

1. warstwa
2. warstwa

Mocowanie płyt

4,00 m

2,7
5 m

Naroznik ochronny 31/31; 3 m długości
Narożnik ochronny 23/13; 2,75 m długości

m

Informacje bez określonych wymagań fizycznych

TRIAS; przy szpachlowaniu ręcznym

Konstrukcje wewnętrzne

0,7

2,0

szt.

warstwa izolacji ... mm grubości; np. Knauf Insulation
(wymagania odp. ogniowej / izolacyjności akust. - zob. str. 7 - 15)
Płyty Knauf

Massivbauplatte (GKF) 25 mm
Knauf płyta ogniochronna 12,5 mm

3. warstwa

15

m²

m²

szt.

0,3
1,2

1,6

wg z.

30

2
-
-

Taśma narożnikowa Knauf z wkładką metalową, 50 mm szerokości

1,8

Profil Knauf MW 100x50x0,6
Profil Knauf MW   75x50x0,6lub

lub

Diamant

W112
2x 12,5
Diamant

W113
3x 12,5

ogniochronna

W115
2x 12,5
Diamant

W116
18
Diamant

Profil Knauf UW 125x40x0,6; 4 m długościlub
Profil Knauf UW 150x40x0,6; 4 m długościlub

Profil Knauf CW 125x50x0,6lub
Profil Knauf CW 150x50x0,6lub

lub Knauf kołek rozporowy "K" 6/40
Knauf kołek rozporowy "K" 6/60 (przy poł. z pow. tynkowanymi)

Taśma akustyczna Knauf
Knauf taśma akustyczna (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)

Knauf taśma akustyczna-odcinkowo 70/3,2 mm; (100 mm długości)
Knauf paski płyt (12,5 mm / Diamant 18 mm / 20 mm) -

-

Knauf wkręt szybkiego montażu (mocowanie pasków płyt) -

m
m²
szt.

(elementy mocujące Knauf zobacz str. 5)

Płyta Diamant 12,5 mm lub 15 mm lub 18 mm

Przy okładzinach z płyt Fireboard: szpachlowanie wykonywać z zastosowaniem taśmy zbrojącej z włókna szklanego na krawędziach wzdłużnych i poprzecznych

0,5

0,7 0,7

2,0 2,0

1,4

-
-

-
-

4,0

-
-
-
-

4,0

-
-
-
-

0,3
1,2

1,6

wg z.

-
-

-
0,3
1,2

1,6

wg z.

-
-

-
0,6
2,4

3,2

wg z.

0,5

0,6
2,4

3,2

wg z.

0,1
-

7
-
-

4
-
-

-
-
6

4
-
-

2
-
-

14
30
-

14
18
30

-
-

14
30
-

36
-
-

0,8 1 0,8 1

1,8 1,8 1,8 1,8

Knauf wkręty (FN 4,3x35 mm; FN 4,3x65 mm) szt.

Profil narożnikowy elastyczny (100 mm / 200 mm szerokości) m

1,4

(wymagania odp. ogniowej / izolacyjności akust. - zob. str. 7 - 15)

25

0,7

2,0

-
-

-
0,3
1,2

1,6

wg z.

2
2
-

20
30
-

1,1

1,8

(inne materiały Knauf do szpachlowania zobacz str. 43)

12,5

Knauf kołek metalowy-sufitowy szt.

(klasa jakości Q2)

+
GKF

Diamant
płyta

Copyright by Knauf

wg z. wg z. wg z. wg z. wg z.wg z.

wg z. wg z. w. z. w. z. w. z.wg z.

wg z.
wg z.
wg z.

wg z.
wg z.
wg z.

wg z.
wg z.
wg z.

wg z.
wg z.
wg z.

wg z.
wg z.
wg z.

wg z.
wg z.
wg z.

W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Żużycie materiałów na wybranych przykładach
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Ar-na-fett 22,7 mm
Ar-na-fett 12,6 mm

Ar-na-fett 12,6 mm

Ar-na-fett 12 mm
b b

(Ar-na-light 11 mm

Hinweis Auf Anfrage ist eine differenzierte Bemessung der Deckenunterkonstruktion möglich.

Ar-na-fett 12 mm

Ar-na-fett 12,6 mm
Ar-na-light 12 mm

Ar-na-fett 12 mm Ar-na-light 12 mm

*) Ar-na-light 11 mm

*) Ar-na-light 11 mm

Ar-na-light 11 mm

Ar-na-light 11 mm

Gerade Rundlochung 8/18 R
Durchlaufende Lochungen

Ar-na-light 11 mm

Ar-na-fett 12 mm

Ar-na-fett 12,6 mm
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W11 Ściany szkieletowe Knauf
Żużycie materiałów na wybranych przykładach

Podane wartości odnoszą się do powierzchni ściany:

wg z. = według zapotrzebowania
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²

Zużycie materiałów na m² ściany
bez uwzględnienia idpadów

Nazwa Jedn. Wielkości jako wartości średnie
W111

Szpachlowanie

Uniflott; przy szpachlowaniu ręcznym
lub

Taśma spoinowa Kurt
Taśma przekładkowa Trenn-Fix 65mm szerokości, samoprzylepna

kg

m
m

lub Profil Knauf UW   75x40x0,6; 4 m długości
Profil Knauf UW 100x40x0,6; 4 m długości

Profil Knauf CW   50x50x0,6

Profil Knauf CW 100x50x0,6
Profil Knauf CW   75x50x0,6lub

lub

lub
Profil Knauf UW   50x40x0,6; 4 m długości

m

m

lub
szt.
m

1. warstwa
2. warstwa

Mocowanie płyt

4,00 m

2,7
5 m

Naroznik ochronny 31/31; 3 m długości
Narożnik ochronny 23/13; 2,75 m długości

m

Informacje bez określonych wymagań fizycznych

TRIAS; przy szpachlowaniu ręcznym

Konstrukcje wewnętrzne

0,7

2,0

szt.

warstwa izolacji ... mm grubości; np. Knauf Insulation
(wymagania odp. ogniowej / izolacyjności akust. - zob. str. 7 - 15)
Płyty Knauf

Massivbauplatte (GKF) 25 mm
Knauf płyta ogniochronna 12,5 mm

3. warstwa

15

m²

m²

szt.

0,3
1,2

1,6

wg z.

30

2
-
-

Taśma narożnikowa Knauf z wkładką metalową, 50 mm szerokości

1,8

Profil Knauf MW 100x50x0,6
Profil Knauf MW   75x50x0,6lub

lub

Diamant

W112
2x 12,5
Diamant

W113
3x 12,5

ogniochronna

W115
2x 12,5
Diamant

W116
18
Diamant

Profil Knauf UW 125x40x0,6; 4 m długościlub
Profil Knauf UW 150x40x0,6; 4 m długościlub

Profil Knauf CW 125x50x0,6lub
Profil Knauf CW 150x50x0,6lub

lub Knauf kołek rozporowy "K" 6/40
Knauf kołek rozporowy "K" 6/60 (przy poł. z pow. tynkowanymi)

Taśma akustyczna Knauf
Knauf taśma akustyczna (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)

Knauf taśma akustyczna-odcinkowo 70/3,2 mm; (100 mm długości)
Knauf paski płyt (12,5 mm / Diamant 18 mm / 20 mm) -

-

Knauf wkręt szybkiego montażu (mocowanie pasków płyt) -

m
m²
szt.

(elementy mocujące Knauf zobacz str. 5)

Płyta Diamant 12,5 mm lub 15 mm lub 18 mm

Przy okładzinach z płyt Fireboard: szpachlowanie wykonywać z zastosowaniem taśmy zbrojącej z włókna szklanego na krawędziach wzdłużnych i poprzecznych
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W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Konstrukcja / Montaż / Szpachlowanie

Montaż
Konstrukcja nośna
■ Na profile obwodowe, przeznaczone do wyko-

nywania połączeń z sąsiadującymi elementami 
budowli, przykleić przed montażem od spodu 
taśmę akustyczną.

 W przypadku wymagań dotyczących 
izolacyjności akustycznej połączenie 
doszczelnić starannie kitem ściennym.

■ W przypadku przewidywanych ugięć stropów ≥ 
10 mm wykonać połączenia przesuwne

■ Profil obwodowy mocować do sufitu oraz su-
rowej posadzki. Profile ścienne połączyć z 
sąsiednimi ścianami. Rozstaw elementów 
mocujących na suficie i surowej posadzce 
w zależności od wysokości ściany i rodzaju 
zamocowań, zgodnie z tabelami dla systemów 
ściennych, na ścianach max. 1000 mm i min. 3 
punkty mocowania

 Stosować odpowiednie elementy mocujące:
 Nośne masywne elementy budowlane: Kołki 

rozporowe Knauf w przypadku murów lub kołki 
metalowe-sufitowe Knauf w przypadku żelbetu.

 Nośne niemasywne elementy budowlane: Od-
powiednie do materiału budowlanego elemen-
ty kotwiące, np. wkręty Knauf TN i TD w przy-
padku podłoży drewnianych, ścian na szkiel-
ecie metalowym etc.

■ Skierowane wzdłuż profile szkieletowe MW-/
CW należy umieścić odpowiednio w profilach 
UW i wyrównać je.

W115 Ściana szkieletowa
Szkielet podwójny należy zamocować poprzez 
naklejenie taśmy izolacyjnej na wewnętrznej 
półce profilu.

W116 Ściana instalacyjna

Szkielet podwójny przewiązany paskami płyt gip-
sowo-kartonowych o wysokości ok. 300 mm, 
w rozstawie co ok. 900 mm na całej wysokości 
ściany, tworząc w ten sposób „słupki ramowe”.

Okładzina
■ Mocowanie okładziny zgodnie z tabelą na stro-

nie 5.
■ Okładzina w zależności od systemu oraz rod-

zaju płyt pionowa lub pozioma. Okładzina pi-
onowa najlepiej z płyt Knauf o wysokości po-
mieszczenia.

■ Styki sąsiadujących płyt pomiędzy warstwami 
okładziny oraz pomiędzy przeciwległymi warst-
wami okładziny należy przesuwać, zgodnie ze 
schematami na stronie 4.

■ Nie rozmieszczać styków płyt na profilach 
ościeżnicowych.

Konstrukcja
Ściany szkieletowe Knauf składają się z metalo-
wej konstrukcji nośnej, pojedynczej lub podwój-
nej, oraz dwustronnie montowanej okładziny jed-
nowarstwowej lub wielowarstwowej z płyt gip-
sowo-kartonowych Knauf. 
Konstrukcja metalowa połączona jest na całym 
obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli.
Pusta przestrzeń ścian szkieletowych może 
zostać wypełniona materiałem izolacyjnym ze 
względu na wymogi odporności ogniowej lub 
izolacyjności akustycznej, jak również można w 
niej umieścić instalacje (np. elektryczne, sanitar-
ne).

W111 Ściana szkieletowa
■ szkielet pojedynczy z profili CW lub MW
■ okładzina jednowarstwowa

W112 Ściana szkieletowa
■ szkielet pojedynczy z profili CW lub MW
■ okładzina dwuwarstwowa

W113 Ściana szkieletowa
■ szkielet pojedynczy z profili CW lub MW
■ okładzina trójwarstwowa

W115 Ściana szkieletowa
■ szkielet podwójny z profili CW, dwa równoległe 

rzędy słupków oddzielone są za pomocą pas-
ków taśmy akustycznej

■ okładzina dwuwarstwowa

W116 Ściana instalacyjna
■ szkielet podwójny, dwa równoległe rzędy 

słupków przewiązana są paskami płyt gip-
sowo-kartonowych

■ okładzina pozioma jedno- lub dwuwarstwowa

Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać 
powtórzone w konstrukcji ścian szkieletowych. 
W przypadku ścian ciągłych wymagane jest um-
ieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 
15 m.

Odporność na uderzenia
Przy stosowaniu okładzin wielowarstwowych 
uzyskuje się odporność na uderzenia.

Uwagi
Izolacyjność akustyczna
■ Unikać powstawaniu nieszczelności

■ W przypadku ruchomych połączeń konieczne 
może być uszczelnienie przy pomocy materiału 
trwale elastycznego (zalecenie: Knauf Insulati-
on LDS Solimur; patrz schematy detali).

■ Dzięki okładzinie wykonanej z płyt Knauf Silent-
board można wykonać ściany o niezwykle wy-
sokim stopniu izolacyjności akustycznej przy 
jednocześnie wąskim przekroju.

Odporność ogniowa
■ W przypadku połączeń ścian, w stosunku do 

których istnieją wymogi dotyczące odporności 
ogniowej, usztywniające i wspierające elemen-
ty przyłączeniowe muszą wykazywać co najm-
niej tę samą odporność ogniową.

■ Przejścia kabli i przejścia rurowe należy 
wykonać zgodnie z folderem Knauf dotyczącym 
ochrony przeciwpożarowej BS1.

Zabezpieczenie przed włamaniem
■ Jeśli w przypadku ścian działowych w mieszka-

niach istnieją wymogi w odniesieniu do zabez-
pieczenia przed włamaniem, wówczas można 
zastosować system W118, patrz broszura 
Knauf ST01 Knauf.

Szpachlowanie
Jakość powierzchni
■ Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych wg od-

powiedniego poziomu szpachlowania od Q1 do 
Q4 zgodnie z instrukcją Knauf dotyczącą jakości 
powierzchni szpachlowanych.

Materiały do szpachlowania
Należy dobrać odpowiedni materiał do szpachlo-
wania zgodnie z wymaganiami co do jakości po-
wierzchni oraz rodzajem płyt:
■ TRIAS: szpachlowanie ręczne bez taśmy 

zbrojącej na krawędziach fabrycznych, łatwy 

sposób mieszania, szczególnie gładka i łatwa 
do szlifowania masa, wysoce trwała i odpo-
wiednia do pomieszczeń wilgotnych, chłonność 
zrównoważona z chłonnością kartonu dla zapew-
nienia obrazu spoiny o niskim kontraście 

■ Uniflott: szpachlowanie ręczne bez taśmy zbrojącej 
na krawędziach fabrycznych

■ Fugenfüller Leicht: szpachlowanie ręczne z zasto-
sowaniem taśmy zbrojącej

Masa szpachlowa Finish w celu osiągnięcia 
pożądanej jakości powierzchni:

■ F1 Readyfix: dla Q3 i Q4
■ Uniglatt: dla Q4
■ Multi-Finish: dla Q4
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, 
ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia.  W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje 
odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wy-
tycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów,  w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z 
o.o., Światowa 25, 02-229 Warszawa.
Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.
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W11.pl Ściany szkieletowe Knauf
Szpachlowanie / Powłoki i okładziny

Szpachlowanie
Spoiny płyt gipsowych
■ W przypadku okładziny wielowarstwowej spoi-

ny wewnętrznych warstw należy wypełnić za 
pomocą masy szpachlowej w klasie jakości 
Q1, spoiny warstwy zewnętrznej należy 
zaszpachlować. Wypełnianie spoin zakrytych 
warstw w przypadku okładziny wielowarstwo-
wej jest konieczne dla zapewnienia właściwości 
odpowiadających technicznym wymogom 
odporności ogniowej i izolacyjności akusty-
cznej, jak również właściwości statycznych!

■ Zalecenia: Spoiny krawędzi poprzecznych 
i ciętych, jak również spoiny mieszane (np. 
HRAK + krawędź cięcia) widocznych warstw 
okładziny należy szpachlować z wykorzysta-
niem taśmy spoinowej Knauf, również w przy-
padku zastosowania masy szpachlowej Uniflott 
lub TRIAS.

 Jeśli stosowane są zoptymalizowane 
wysokości ścian dla ścian z okładziną z płyt Di-

amant w przypadku poprzecznego układania 
np. płyt o wąskim formacie, wówczas należy 
zastosować taśmę spoinową Knauf dodat-
kowo w spoinach podłużnych (poziomych) 
wierzchniej warstwy płyt.

■ Zaszpachlować widoczne łby wkrętów.
■ O ile jest to konieczne, po wyschnięciu masy 

szpachlowej widoczną powierzchnię należy 
lekko zeszlifować.

 Połączenia ścian 
■ Połączenia nośnych konstrukcji w suchej zabu-

dowie (sufit / ściana) w zależności od war-
unków oraz wymogów dotyczących zabezpie-
czenia przed pęknięciami należy wykonać przy 
pomocy taśmy przekładkowej Trenn-Fix lub 
taśmy spoinowej firmy Knauf.

■ Połączenia z masywnymi elementami bu-
dowlanymi należy wykonać z wykorzystaniem 
taśmy przekładkowej Trenn-Fix.

■ W przypadku wymogów w odniesieniu do 

ochrony przeciwpożarowej dolną szczelinę 
łączeniową należy zamknąć przy pomocy 
masy szpachlowej, w przypadku wymogów 
w doniesieniu do izolacji dźwiękowej można 
zastosować akryl lub kit do ścian działowych.

Temperatura i warunki obróbki
■ Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, 

gdy nie występują żadne większe wydłużenia 
względne płyt Knauf, np. wskutek zmian 
wilgotności lub temperatury.

■ Podczas szpachlowania temperatura w po-
mieszczeniu nie może być niższa niż około       
+ 10˚C.

■ W przypadku podkładów podłogowych z asfal-
tu lanego, z cementu i płynnego jastrychu płyty 
Knauf należy szpachlować dopiero po wykona-
niu podkładów podłogowych.

■ Należy przestrzegać wskazówek zawartych w 
„Warunkach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Systemów Suchej Zabudowy PSG”.

Powłoki i okładziny
Przygotowanie 
Przed położeniem kolejnej powłoki lub okładziny 
(tapetowanie) przeznaczona do szpachlo-
wania powierzchnia musi być wolna od pyłu. 
Powierzchnię płyt gipsowych zawsze należy 
uprzednio przygotować i zagruntować, zgodnie z 
instrukcją dostawcy powłoki lub okładziny.
Warstwę podkładową należy dostosować do 
używanych później materiałów malarskich / 
powłok / okładzin. Aby wyrównać zróżnicowaną 
chłonność szpachlowanej powierzchni i po-
wierzchni kartonowej, należy zastosować 
warstwy podkładowe jak np. środek głęboko 
gruntujący Knauf Tiefengrund.
W przypadku okładzin tapetowych zaleca się 
naniesienie środka gruntującego do tapet w ce-
lu ułatwienia oderwania tapety w przypadku re-
montu.
W przypadku stosowania okładziny w strefie wo-
dy rozpryskowej konieczne jest gruntowanie folią 
w płynie Flächendicht.
Odpowiednie powłoki i okładziny 
Na płyty Knauf można zastosować następujące 
okładziny / powłoki:

■ Tapety
 - tapety papierowe, flizelinowe,  tekstylne i ta-

pety z tworzyw sztucznych; Można stosować 
tylko kleje z metylocelulozy 

■ Okładziny ceramiczne 
 - Minimalna grubość okładziny to 18 mm (Di-

amant: 15 mm) w przypadku rozstawu osi sz-
kieletu, wynoszącego 600 mm, w przypadku 
mniejszej grubości okładziny rozstaw osi szkie-
letu należy zredukować maks. do 400 mm.

■ Masy szpachlowe
 - masy szpachlowe na całej powierzchni (np. 

Knauf Readyfix, Uniglatt, Multi-Finish).
  Powłoka tynkowa może zostać wykonana 

tylko w połączeniu ze szpachlowaniem z wy-
korzystaniem taśmy spoinowej firmy Knauf.

 ■ Powłoki malarskie
 - Farby dyspersyjne, powłoki malarskie z efek-

tem wielobarwności, dyspersyjne farby syli-
katowe z odpowiednią warstwy podkładową.

Nieodpowiednie są:
■ Alkaliczne powłoki jak farby wapienne, na ba-

zie szkła wodnego i silikatowe.

Wskazówki
Po wytapetowaniu z zastosowaniem tapet pa-
pierowych i tapet szklanych lub po naniesieniu 
tynków z żywic syntetycznych i celulozowych 
należy zadbać o wyschnięcie z zachowaniem 
wystarczającego wietrzenia.

W przypadku powierzchni kartonowych płyt gip-
sowych, które przez dłuższy czas narażone były 
bez zastosowania ochrony na działanie światła, 
wskutek nałożenia powłoki powstać mogą żółte 
przebarwienia. Dlatego też zaleca się prób-
ne malowanie wykonane przez kilka szerokości 
płyt łącznie z zaszpachlowanymi powierzchnia-
mi. Ewentualnemu przebijaniu żółtego barwnika 
w skuteczny sposób można zapobiec  tylko przez 
naniesienie specjalnych warstw podkładowych. 

Stosowane powszechnie powłoki malarskie 
lub inne powłoki oraz paroizolacje do około 
0,5 mm grubości, jak również okładziny (po-
za blachą stalową) nie mają żadnego wpływu 
na klasyfikację ścian na szkielecie metalowym 
Knauf pod względem odporności ogniowej.


