
W361 Âciana szkieletowa Knauf Vidiwall
- szkielet pojedynczy, ok∏adzina jednowarstwowa

W362 Âciana szkieletowa Knauf Vidiwall
- szkielet pojedynczy, ok∏adzina dwuwarstwowa

W365 Âciana szkieletowa Knauf Vidiwall
- szkielet podwójny, ok∏adzina dwuwarstwowa

W366 Âciana instalacyjna Knauf Vidiwall
- szkielet podwójny, ok∏adzina dwuwarstwowa

Osiàgni´cie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci systemów Knauf jest mo˝liwe,
gdy zapewnimy wy∏àczne stosowanie sk∏adników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

W36 Âciany szkieletowe Vidiwall

Zeszyt techniczny W36 03/2006
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≥220 ≥170
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95 50 -
120 75 12,5+ 10 57 - 50/60
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100 50 61 50
125 75 2x12,5 62 61 75
150 100 62 100

100 50 -
125 75 2x12,5 62 - 40/30
150 100 -

W36 Dane Êcian szkieletowych Vidiwall
Dane techniczne / IzolacyjnoÊç akustyczna / Ochrona przeciwpo˝arowa

Opis systemu Dane techniczne IzolacyjnoÊç Warstwa Ochrona
Wymiary akustyczna izolacyjna przeciw-
GruboÊç Profil Ok∏adzina Waga1) Rw2) Rodzaj GruboÊç/ po˝arowa
Êciany (pustka) Vidiwall G´stoÊç

GruboÊç
D h d kg/m2 dB mm/kg*m-3

W361 Âciana szkieletowa Vidiwall, szkielet metalowy pojedynczy - ok∏adzina jednowarstwowa

75 50
100 75 12,5
125 100

75 50
100 75 12,5
125 100

REI303)
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50
75
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50/60

G
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-
-
-

30

30

W362 Âciana szkieletowa Vidiwall, szkielet metalowy pojedynczy - ok∏adzina dwuwarstwowa

REI90

REI60

REI90

S

G

S

W365 Âciana szkieletowa Vidiwall, szkielet metalowy podwójny - ok∏adzina dwuwarstwowa

S

67

68

69

56 S El90
analogicznie
jak W362

W366 Âciana instalacyjna Vidiwall, szkielet metalowy podwójny - ok∏adzina dwuwarstwowa

S GKlasa materia∏owa A

Temperatura topnienia ≥1000oC

(we∏na mineralna kamienna)

Klasa materia∏owa A

(we∏na mineralna szklana)

1) Dane dotyczàce ci´˝aru nie uwzgl´dniajà warstwy izolacyjnej
2) Rw - wartoÊç obliczeniowa wa˝onego wskaênika

izolacyjnoÊci akustycznej przegrody, bez uwzgl´dnienia
przenoszenia bocznego poprzez sàsiadujàce elementy
budowli.

3) Warstwa izolacyjna dla ochrony przeciwpo˝arowej nie jest
wymagana

4) Interpolowane liniowo
5) Oszacowanie empiryczne

Legenda

2

REI90

3)

4)

5)
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W36 Metalowe konstrukcje wewn´trzne
Przed∏u˝anie profili / Wyci´cia w Êrodniku / Mocowanie

Pionowe przed∏u˝anie profili

80 08
08

08
08

08

061

0 8
08

Mocowanie zewn´trznej ok∏adziny przy pomocy zszywek

Wymiary
otworów

≥ b

b

Maksymalne wyci´cia w profilach CW w Êcianach szkieletowych ze szkieletem metalowym

Profil Zak∏ad

CW 50 ≥ 50 cm
CW 75 ≥ 75 cm
CW 100 ≥ 100 cm

Wariant 1

na siebie
2 profile CW zestawione na styk
z dodatkowym profilem CW

2 profile CW zestawione na styk

Wariant 2 Wariant 3

profil CW 2

u

u
u

u
u

profil CW 1

profil CW 2 profil CW 2

profil CW 1

dodatkowy
profil CW

dodatkowy
profil UW

profil CW 1

W strefie zak∏adu profile ∏àczyç przez
nitowanie, zaciskanie lub skr´canie
wkr´tami.
Nie umieszczaç styków profili na jednej
wysokoÊci.

szczypce monta˝owe
do profili

Ok∏adzina Wyci´cia w Êrodniku
IloÊç otworów

1. Warstwa wewn´trzna

wielowarstwowa

wielowarstwowa

po 1 w s∏upku

po 2 w s∏upku

po 1 w s∏upku

S∏upek metalowy

Otwory podane w tablicy mogà byç stosowane dodatkowo poza standardowymi naci´ciami H

S∏upek skrajny
Po∏àczenie p∏yt-s∏upek
Êrodkowy S∏upek skrajny Po∏àczenie pomi´dzy s∏upkami

W362, W365, W366

wielowarstwowa

mocowana zszywkami
2. Warstwa wewn´trzna
mocowana wkr´tami Vidiwall co ≤ 250 mm

d∏ugoÊç zszywek ≥ 22 mm

Nie mocowaç zszywkami na profilach CW i UW

2 profile CW nasuni´te
po∏àczone dodatkowym profilem UW



W361 Âciany szkieletowe Vidiwall
Szkielet pojedynczy - ok∏adzina jednowarstwowa
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WysokoÊç Êcian

Detale M 1:5

Profil Rozstaw Maksymalne dopuszczalne
osiowy wysokoÊci Êcian
s∏upków

cm m

Wskazówka:    Przy wykoƒczeniu p∏yty ok∏adzinami ceramicznymi rozstaw s∏upków powinien wynosiç max. 42 cm

W361-VM1-A

Po∏àczenie ze stropem Po∏àczenie p∏yt  W361-A1   W361-B1W361-VO1-A

Po∏àczenie p∏yt   W361-C1 Naro˝nik  W361-D1

  W361-E1-A

Po∏àczenie T

Po∏àczenie ze scianà
masywnà

OÊcie˝nica z
profilami CW/UW  W361-E2-A

OÊcie˝nica z
profilami UA  W361-VU1-A Po∏àczenie z

posadzkà

taÊma przek∏adkowa

taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy
p rofil UW

profil CW

warstwa izolacyjna

po∏àczenie poziome z∏o˝one
z profili CW/UW

p∏ytaVidiwall

p∏ytaVidiwall

p rofil UW
profil CW
wkr´t doVidiwall

p∏ytaVidiwall

profil UW
warstwa izolacyjna

wkr´t doVidiwall

ko∏ek rozporowy
taÊma akustyczna

p rofil CW

profil UW

profilCW

p∏ytaVidiwall

taÊma przek∏adkowa

p∏ytaVidiwall

p rofil CW
profil UW

kàtownik drzwiowy

wkr´t TB
profil UA 2mm

p∏ytaVidiwall

wkr´t TB

oÊcie˝nica

3,00

4,50

5,00

6 0

6 0

6 0

Uniflottmasa

masa Uniflott

wkr´t do Vidiwall

wkr´t do Vidiwall

masa Uniflott

profil CW z usztywnieniem profila
UW(na wysokoÊci pomieszczenia)

wkr´t do Vidiwall
masa Uniflott



W362 Âciany szkieletowe Vidiwall
Szkielet pojedynczy - ok∏adzina dwuwarstwowa
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Profil Rozstaw Maksymalne dopuszczalne
osiowy wysokoÊci Êcian
s∏upków

cm m

WysokoÊç Êcian

Detale M 1:5

W 362-V01-A Po∏àczenie ze stropem W 362-A1 Po∏àczenie ze Êcianà
 masywnà

W 362-D1

Styk p∏ytW 362-B1

Naro˝nik

W 362-E2-A OÊcie˝nica z profilami
CW/UWW 362-E1-A OÊcie˝nica z profilami

UA

W 362-C1 Po∏àczenie TStyk p∏ytW 362-VM1-A

W 362-VU1-A Po∏àczenie z pod∏ogà

taÊma przek∏adkowa

taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy
p rofilUW
profilCW

ko∏ek rozporowy
taÊma akustyczna
p rofilCW

profil UW
profil CW
wkr´t do Vidiwall

profil UW
warstwa izolacyjna

wkr´t do Vidiwall
warstwa izolacyjna

wkr´t do Vidiwall
Uniflott

p∏yta Vidiwall

p rofil CW

profil UW

wkr´t do Vidiwall

Uniflott

wkr´t doVidiwall
p rofil CW

profilUW

p∏ytaVidiwall
Uniflott

taÊma przek∏adkowa

Uniflott
Vidiwall

p∏ytaVidiwall

wkr´t TB
p∏ytaVidiwall

p rofilCW

kàtownik drzwiowy
wkr´t TB

profil UA 2 mm

4,00

5,50

6,50

6 0

6 0

6 0

masa Uniflott

masa
wkr´t domasa

masa

masa



W365 Âciany szkieletowe Vidiwall
Szkielet podwójny - ok∏adzina dwuwarstwowa
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WysokoÊç Êcian

Detale M 1:5

Profil Rozstaw Maksymalne dopuszczalne
osiowy wysokoÊci Êcian
s∏upków

cm m

4,00

5,50

6,50

60

60

60

taÊma
przek∏adkowa

Uniflott
taÊmaakustyczna

ko∏ek rozporowy

CW

p∏yta Vidiwall
profil CW
taÊma
uszczelniajàca

profil UW

wkr´t Vidiwall

Uniflott

blaszana obudowa s∏upka Knauf
(wykonanie niestandardowe)
taÊma uszczelniajàca

profil CW
Vidiwall

ko∏ek rozporowy
taÊma akustyczna

taÊma przek∏adkowa
p∏yta Vidiwall

profil profil UW

p∏yta Vidiwall

profil CW

Uniflott

profil

UW

wkr´t doVidiwall

taÊma uszczelniajàca

wkr´t  TBprofil UA 2mm

taÊma akustyczna
w rozstawie 50cm

Uniflott

Vidiwal

warstwa
izolacyjna

warstwa izolacyjna
CW

profil

W 365-A1 Po∏àczenie ze Êcianà W 365-B1 Styk p∏yt

UW

rofilp

profil

CW

W 365-C1

W 365-E1-A

W 365-D1Po∏àczenie T Naro˝nik

OÊcie˝nica z profilem UA

W 365-VO1-A Po∏àczenie ze stropem

Styk p∏ytW 365-VM1-A

W 365-VU1-A Po∏àczenie z pod∏ogà

masa

masaUniflott masa

masa

wkr´t do

wkr´t do

masa



W366 Âciany instalacyjne Vidiwall
Szkielet podwójny - ok∏adzina dwuwarstwowa
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Profil Rozstaw Maksymalne dopuszczalne
osiowy wysokoÊci Êcian
s∏upków

cm m

WysokoÊç Êcian

Detale M 1:5

4,00

5,50

6,50

 masa Uniflott
taÊma
akustyczna
ko∏ek rozporowy
profil UW
warstwa izolacji
profil CW

p∏yta Vidiwall

wkr´t doVidiwall

 masa Uniflott
wkr´t doVidiwall

pasek z p∏yty
≥12,5mm wysokoÊci
300mm

np.klej do glazury

np.p∏ytka
ceramiczna

profil UW
profil CW

pasek p∏yty
gruboÊci ≥12,5mm
wysokoÊci 300mm

p∏ytaVidiwall
wkr´t doVidiwall

 masa Uniflott
wkr´t doVidiwall

warstwa izolujàca
profil CW

wkr´t doVidiwall

taÊma przek∏adkowa
masa Uniflott

p∏yta Vidiwall

p∏yta Vidiwall

wkr´t doVidiwall

uszczelnienie powierzchniowe
np. klej do glazury

np.p∏ytka ceramiczna

profil CW profil UW
taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy

p∏ynna folia
Knauf

taÊma
uszczelniajàca
powierzchni´
profil UW

Przewiàzka z pasków p∏yt o gruboÊci
≥12,5mm i wysokoÊci 300mm

mm
0561o∏oko

mm
057o∏oko

mm
0 03

m m
00 6o∏o ko

yn̋
elaz

wa ts zor
i jca la tsn ido

60

60

60

W 366-VO1-A Po∏àczenie ze stropem

W 366-A1 Po∏àczenie ze Êcianà
masywnà

W 366-VM1-A Styk p∏yt i przewiàzka

W 366-VU1-A Po∏àczenie z pod∏ogà

W 366-D1 Zmiejszenie gruboÊci
Êciany

W 366-B1 Styki p∏yt i przewiàzka



W36 Wbudowanie oÊcie˝nic drzwiowych
OÊcie˝nice drzwiowe / Otwory drzwiowe
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Przyk∏ady wykonania oÊcie˝nicy drzwiowej

WysokoÊç Êcian

profil UW

rofil nadpro˝a

profil CW

profil UA

profil UW

“doln y” kàtownik
nak∏adany na s∏upek

“górny” kàtownik
nak∏adany na s∏upek

dla wysokoÊci Êcian 2,80 m dla wszystkich dopuszczalnych wysokoÊci Êcian mo˝liwy wariant UA lub wariant CW/UW

profil UA
lub
profil CW

profil nadpro˝a

profil UA

profil nadpro˝a

profil CW/UW

Mocowanie “górnego”
kàtownika
wk∏adanego w s∏upek
drzwiowy, za pomocà
ko∏ków 8/200

Mocowanie wk∏adanego
w s∏upek drzwiowy
kàtownika “górnego”,
za pomocà ko∏ków

profil CW po∏àczyç z
profilem UW przez
zaciskanie

profil CW
po∏àczyç z
profilem UW
przez Êciskanie

Mocowanie wk∏adanego
w s∏upek drzwiowy
kàtownika “dolnego”
za pomocà ko∏ków

kàtownik wk∏adany na profil CW lub UA :
Komplet sk∏ada si´ z:
4 kàtowników wk∏adanych w s∏upek drzwiowy i 10 ko∏ków

≤25 kg CW/UW

≤50k g UA 50

≤75 kg UA 75

≤100k g UA 100 32 kg 60 kg 60 kg 100 kg 100 kg

16 22 22

061

061

p

OÊcie˝nica drzwiowa OÊcie˝nica drzwiowa

Wariant CW + UW Wariant UA Przesuwne po∏àczenie ze stropem

Wskazówka

VX 7729/160 VX 7939/160Kszta∏t E/22Kszta∏t C/22
Skrzyd∏o drzwiowe    Wariant

Maksymalny dopuszczalny ci´˝ar skrzyd∏a drzwiowego przy zastosowaniu 2 zawiasówZalecana konstrukcja

(ci´˝ar)

usunàç z kàtownika listw´
z tworzywa sztucznego



W36 Technika spoinowania
P∏yty gipsowo-w∏óknowe Vidiwall
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Styk p∏yt Vidiwall VT, p∏yty dosuni´te

Styk p∏yt Vidiwall SK, p∏yty rozsuni´te na 5-7 mm

Styk p∏yt Vidiwall KLF, P∏yty dosuni´te

1

P∏ytyprzy monta˝upo∏àczyç szczelnie

2

Fugi wype∏niç masà szpachlowàUniflott z zastosowaniem taÊmy spoinowej

Po∏o˝yç cienkà warstw´ finiszowej masy szpachlowej Knauf

2

Fugi
Po∏o˝yç

2

Nast´pnà p∏yt´ docisnàç (szerokoÊç spoiny<1mm) i natychmiast skr´ciç.
Po∏o˝yç cienkà warstw´ finiszowej masy szpachlowej

1

P∏ytymontowaç z przerwà 5-7mm lub na1/2 gruboÊci p∏yty

1

P∏yt´ zamontowaç osiowo do profilu. Nast´pnie nanieÊç na kraw´dê
zamontowanej p∏yty klej spoinowy do p∏yt Vidiwall

masa Uniflott
taÊma spoinowa

finiszowa masa szpachlowa Knauf

taÊma spoinowa

klej spoinowy <1 mm
nadmiar materia∏u zeskrobaç

klej spoinowy
p∏yt

Vidiwall

wype∏niç masà szpachlowà Uniflott z zastosowaniem taÊmy spoinowej
cienkà warstw´ finiszowej masy szpachlowej Knauf

masa Uniflott

finiszowa masa szpachlowa Knauf

finiszowa masa szpachlowa Knaufdo

Knauf



W36 Zu˝ycie materia∏u

Âciany szkieletowe Vidiwall
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Zu˝ycie materia∏u na m2 Êciany bez ubytków i Êcinków (Dane nie uwzgledniajà szczególnych wymagaƒ akustycznych lub przeciwpo˝arowych)

IloÊci opierajà si´ na powierzchni Êciany o wymiarach: H=2,75 m; L=4,0 m; A=11,0 m2.

Oznaczenie  Jednostka  IloÊç (wartoÊci Êrednie)

Materia∏y obce drukowane kursywà  W361  W362 W365  W366

Konstrukcja wewn´trzna

Profil UA 50x40x0,6

lub Profil UA 75x40x0,6 m 0,7 0,7 1,4 1,4

lub Profil UA 100x40x0,6

Profil CW 50x50x0,6

lub Profil CW 75x50x0,6 m 2,0 2,0 4,0 4,0

lub Profil CW 100x50x0,6

TaÊma akustyczna 50/3,0 mm, d∏ugoÊç 100 mm (rolka 30 m) szt - - 0,5 -

Kit Êcienny Knauf szt 0,3 0,3 0,6 0,6

TaÊma akustyczna Knauf (Rolka 30 m)

     50/0,3 mm

lub 70/3,0 mm m 1,2 1,2 2,4 2,4

lub 95/3,0 mm

Ko∏ek rozporowy “K” 6/35; (paczka 100 sztuk) szt szt 1,6 1,6 3,2 3,2

Warstwa izolacyjna ........ mm gruboÊci

(przy wymaganiach akustycznych lub przeciwpo˝arowych, wg str. 2) m2 wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb

Ok∏adzina

P∏yta gipsowo-w∏óknowa Knauf Vidiwall VT

lub P∏yta gipsowo-w∏óknowa Knauf Vidiwall SK m2 2,00 4,0 4,0 4,1

Wkr´ty do Vidiwall szt 29 13 13 17

3,9x30 szt - 29 29 29

3,9x45

Zszywki (do zewn´trznej warstwy p∏yt) szt - 90 90 90

Klej do p∏yt Vidiwall (pojemnik 310 ml) szt 0,1 0,1 0,1 0.1

Szpachlowanie

Knauf Uniflott; (worek 5 kg/25 kg) kg 0,5 0,5 0,5 0,5

TaÊma spoinowa m 2,0 2,0 2,0 2,0

TaÊma przek∏adkowa  (rolka 50 m)

m 1,7 1,7 1,7 1,7

Naro˝nik ochronny 23/13; (d∏ugoÊç 2,75 m) m

Profil naro˝nikowy 31/31; (d∏ugoÊç 2,5m/2,80m/3,00m) m wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb

TaÊma naro˝nikowa ochronna Alux szerokoÊç 52 mm; (rolka 30,4 m) m



W36 Âciany szkieletowe Vidiwall

Teksty ofertowe
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Pozycja Opis czynnoÊci IloÊç Cena WartoÊç
jednostkowa

........ Âciana szkieletowa, szkielet pojedynczy
Âciana o gruboÊci 75 / 100 / 125 mm *, obustronna ok∏adzina
jednowarstwowa z p∏yt gipsowo-w∏óknowych gruboÊci 12,5 mm
Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej / we∏ny skalnej o gruboÊci ..........
Klasa odpornoÊci ogniowej REI 30 / REI60 *.
System: Âciana Vidiwall W361

 ......... m2 ................ z∏ ................ z∏
......... Âciana szkieletowa, szkielet pojedynczy

Âciana o gruboÊci 95 / 100 / 120 / 125 / 145 / 150 mm *, obustronna ok∏adzina
dwustronna, z p∏yt gipsowo-w∏óknowych o grubooÊci 12,5+10 / 2x12,5 mm *
Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej / we∏ny skalnej o gruboÊci ..........
Klasa odpornoÊci ogniowej REI 60 / REI 90 *
System: Âciana Vidiwall W362

......... m2 ............... z∏ ................. z∏
......... Âciana szkieletowa, szkielet podwójny

Âciana o gruboÊci 155 / 205 / 255 mm *, obustronna ok∏adzina dwuwarstwowa
z p∏yt gipsowo-w∏óknowych o grubooÊci 12,5 mm
Warstwa izolacyjna z we∏ny skalnej 30 kg/m3, o gruboÊci 50 mm
Klasa odpornoÊci ogniowej REI 90 *
System: Âciana Vidiwall W365
 ......... m2 ................ z∏ ................. z∏

......... Âciana instalacyjna, szkielet podwójny
Âciana o gruboÊci ≥220 / ≥270 / ≥320 mm *, obustronna ok∏adzina
dwuwarstwowa, z p∏yt gipsowo-w∏óknowych o grubooÊci 12,5 mm
Warstwa izolacyjna z we∏ny skalnej 30 kg/m3, o gruboÊci 40 mm
Klasa odpornoÊci ogniowej REI 90 *
System: Âciana instalacyjna Vidiwall W366

......... m2 ................ z∏ ................. z∏
......... Po∏àczenie zredukowane i przesuwne do 20 mm,

jako dodatek do pozycji Vidiwall
Wykonane zgodnie z rysunkiem Nr. ................................. ......... m2 ................ z∏ ................. z∏

......... Swobodne zakoƒczenie Êciany,
jako dodatek do pozycji Vidiwall
Wykonane zgodnie z rysunkiem Nr. ................................. ......... m2 ................ z∏ ................. z∏

......... Naro˝nik zewn´trzny jako dodatek do pozycji Vidiwall
Wykonanie z szynà naro˝nà 31/31
Produkt: Naro˝nik ochronny Knauf 31/31 ......... m2 ................ z∏ ................. z∏

......... Wykonanie ze sztywnym po∏àczeniem / sztywnym po∏aczeniem
i przerwanà ok∏adzinà / z wewn´trznym profilem naro˝nym * . ......... m2 ................ z∏ ................. z∏

......... Otwór drzwiowy z profilem nadpro˝a
Profile usztywniajàce UA 50 / 75 / 100 * ∏àcznie z kàtownikiem
wk∏adanym w s∏upek drzwiowy,
profile metalowych s∏upków CW+UW 50 / 75 / 100 *
WysokoÊç Êciany w mm ......................
GruboÊç Êciany w mm ........................ ......... m2 ................ z∏ ................. z∏

* Niepotrzebne skreÊliç



W36 Âciany szkieletowe Vidiwall
Konstrukcja i monta˝

Konstrukcja

Âciany szk ie letowe Vid iwal l ,  sk ∏adajà s i´ ze
szkieletu metalowego z profi l i  UW i CW oraz z
obustronnej z jedno- lub dwuwarstwowej  ok∏adziny
z p∏yty gipsowo-w∏óknowej Knauf Vidiwall.
Szkielet jest po∏àczony z elementami konstrukcyjnymi
(Êciany, strop, posadzka).
Pusta przestrzeƒ w Êcianie mo˝e byç wype∏niona

materia∏ami izolacyjnymi jak równie˝ instalacjami
(elektrycznymi, sanitarnymi). Szczeliny dylatacyjne
muszà byç powtórzone w konst rukc j i  Êc iany
szkie letowej .  W Êcianach c iag∏ych szczel iny
dylatacyjne wymagane sà co 8—10 m.

W365/366:
W szczególnych przypadkach mo˝na zastosowaç
równoleg∏e rz´dy s∏upków obok siebie, odizolowane
taÊmà akustycznà (w celu podwy˝szenia izolacji
akustycznej) lub w rozstawie (w celu wbudowania
instalacji - Êciana instalacyjna W366)

Monta˝

Konstrukcja
Na profile obwodowe, przenaczone do wykonywania
po∏àczeƒ z elementami konstrukcyjnymi budowli,
p rzyk le iç  p rzed monta˝em,  od spodu taÊm´
akustycznà.
- Profile obwodowe UW 50/75/100 przy pod∏o˝u i
stropie, CW 50/75/100 przy Êcianach zamocowaç
odpowiednimi Êrodkami mocujàcymi, do elementów
konstrukcyjnych budynku. Rozstaw zamocowaƒ
wynosi 0,5 m w przypadku stropów, w przypadku
Êcian 1 m, na Êcianach wymagane sà minimum 3
punkty mocowania.  Ârodki  do zamocowania:
elementy masywne ko∏ek rozporowy / nie masywne
elementy Êrodki kotwiàce specjalnie przystosowane
do tego typu materia∏u.
- Przy projektowanych ugi´ciach  stropu ≥10 mm
wykonaç po∏àczenia przesuwne. Doci´te na d∏ugoÊç
prof i le  s ∏upków CW 50/75 lub 100 wstawiç w
opowiedni profil UW, w rozstawie

nie wi´kszym ni˝ 60 cm w przypadku ok∏adziny
wielowarstwowej / 50 cm w przypadku ok∏adziny
jednowarstwowej z p∏yty o gruboÊci 12,5 mm / 37,5
cm w przypadku ok∏adziny jednowarstwowej z p∏yty
o gruboÊci 10 mm.

W366
S∏upki CW równoleg∏ych konstrukcji szkieletowych
po∏àczyç w szk ie le t  ramowy paskami  z  p ∏y ty
gipsowo-w∏óknowej 12,5 mm, szerokoÊç pasków 30
cm (w rozstawie oko∏o 60 cm).

Ok∏adzina
- P∏yty Vidiwall mocowaç do konstrukcji pionowo, z
zachowaniem odst´pu od pod∏o˝a o szerokoÊci ok.
1 cm. Ok∏adzin´ Êciany instalacyjnej W366 mo˝na
rownie˝ mocowaç w uk∏adzie poprzecznym do
konstrukcji.

- Nie wykonywaç styku p∏yt gipsowo-w∏óknowych na
profilach s∏upków drzwiowych.
- Styki poprzeczne rozmieszczaç z przesuni´ciem
co na jmnie j  400 mm. Przy  jednowars twowej
ok∏adzinie zaleca si´ kszta∏towanie po∏aczeƒ
poziomych z zastosowaniem pod stykiem p∏yt rygli z
proflili UW.
- P∏yty gipsowo-w∏óknowe Vidiwall mocowane sà za
pomocà wkr´tów. Zewn´trzna warstwa mo˝e byç
zamocowana zszywkami stalowymi (wg strony 3)
W361: Rozstaw wkr´tów co 25 cm.
W362, W365, W366:
Rozstaw wkr´tów pierwszej warstwy ok∏adziny co 75
cm, zewnetrznej warstwy co 25 cm.

Technika spoinowania
P∏yty Vidiwall z kraw´dzià VT montowaç na styk,
szczelin´ zaszpachlowaç masà Uniflott i na∏o˝yç
taÊm´ spoinowà. P∏yty Vidiwall z kraw´dzià SK
m o n t o w a ç  z  p r z e r w à  5 - 7  m m ,  s z c z e l i n ´
zaszpachlowaç masà Unif lott i  na∏o˝yç taÊm´
spoinowà. Koƒcowe szpachlowanie w obydwu
przypadkach wykonaç przy u˝yciu wybranej masy
finiszowej Knauf. W przypadku ∏àczenia p∏yt Vidiwall
przy u˝yciu kleju spoinowego nale˝y si´ upewniç, ˝e
pierwsza p∏yta jest dok∏adnie ustawiona w pionie i
poziomie. Klej na∏o˝yç wzd∏u˝ kraw´dzi p∏yty, w
postaci nieprzerwanego wa∏eczka. Kolejnà p∏yt´
docisnàç do wa∏eczka.  Po utwardzeniu k le ju
zeskrobaç jego nadmiar. Koƒcowe szpachlowanie
wykonaç przy u˝yciu wybranej masy finiszowej
Knauf. Szpachlowanie mo˝na wykonywaç dopiero
wtedy,  gdy n ie wyst´pujà ju˝ ˝adne wi´ksze
odkszta∏cenia pod∏u˝ne p∏yt gipsowych, na przyk∏ad

w skutek zmian wilgotnoÊci lub temperatury. W
trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia
powinna wynosiç co najmniej 10 C. Równie˝ przy
s t o s o w a n i u  j a s t r y c h u  z  l a n e g o  a s f a l t u ,
szpachlowanie p∏yt gipsowych nale˝y wykonywaç
dopiero po u∏o˝eniu jastrychu.

Obróbka powierzchni
Przed naniesieniem pow∏oki malarskiej lub innego
rodzaju ok∏adziny, p∏yty nale˝y zagruntowaç. Rodzaj
Êrodka gruntujàcego
nale˝y dostosowaç do rodzaju pow∏oki malarskiej /
ok∏adziny. Na p∏yty Vidiwall mogà byç nak∏adane
nast´pujàce ok∏adziny:
-  t a p e t y :  p a p i e r o w e ,  t e k s t y l n e  i  z  t w o r z y w
sztucznych, stosowaç kleje tylko na bazie celulozy
metylowej.
- tynki: tynki strukturalne Knauf,  tynki na bazie
˝ywic syntetycznych, tynki cienkowarstwowe, masy

szpachlowe finiszowe, tynki mineralne tylko w
po∏àczeniu ze szpachlowaniem styków z papierowà
taÊmà spoinowà.
- ok∏adziny ceramiczne
- warstwy malarskie: odporne na mycie i szorowanie
farby dyspersyjne na bazie tworzywa sztucznego,
pow∏oki malarskie z efektem wielobarwnym, farby
ole jne,  lak iery matowe, farby na bazie ˝ywic
alkidowych, lakiery poliuretanowe, farby na bazie
˝ywic polimerowych, lakiery epoksydowe zale˝nie
od celu i wymogów.
- pow∏oki alkaliczne, takie farby wapienne, silikatowe
i  na  baz ie  szk ∏a  wodnego  n ie  nada jà  s i´  do
s t o s o w a n i a  d l a  p o d ∏ o ˝ y  z  p ∏ y t  g i p s o w y c h .
Dyspersyjne farby silikatowe mogà byç stosowane
wed∏ug wskazaƒ producenta.

Technika spoinowania / Obróbka powierzchni

P∏yta gipsowo-w∏óknowa Knauf Vidiwall-mocowanie wkr´tami

Ok∏adzina
GruboÊç w mm Mocowanie p∏yt do profili metalowych (minimalna g∏´bokoÊç wkr´cania ≥ 10mm)

W361
W362, W365, W366         => 2 x 12,5                       wkr´t do p∏yt Vidiwall 3,9 x 30 + 3,9 x 45

                            => 2 x 12,5                       wkr´t do p∏yt Vidiwall 3,9 x 30

® Zmiany techniczne zastrze˝one. Obowiàzuje aktualne wydanie. Osiàgni´cie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci systemów Knauf jest mo˝liwe
jedynie pod warunkiem wy∏àcznego stosowania sk∏adników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf produktów. WielkoÊci zu˝ycia, iloÊci i dane wykonawcze
sà informacjami wynikajàcymi z praktycznych doÊwiadczeƒ, nie mogà byç stosowane bez zastrze˝eƒ w sytuacjach znacznie odbiegajàcych od przeci´tnych. Wszystkie
prawa zastrze˝one. Zmiany, przedruki i rozpowszechnianie fotomechaniczne, równie˝ w formie skróconej, wymagajà wyraênej zgody firmy Knauf Sp. z o.o.
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