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W61 Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek
Porównanie systemów Knauf

Systemy Knauf Przedścianki Suchy tynk

W623, W625, W626, 
W653

Płyty warstwowe Knauf 
InTherm

W631 InTherm

Termopłyty MW

W624 MW

Termopłyty EPS

W631 EPS

Płyty gipsowo-
kartonowe

W611, W612

Preferowane warianty

Wymóg 
wobec powierzchni 
istniejącej ściany

Brak Nośna, najlepiej równa Nośna, najlepiej równa Nośna, najlepiej równa

Opis systemu  Zróżnicowany montaż 
suchej zabudowy

 Metalowa konstrukcja 
nośna mocowana 
bezpośrednio / 
wolnostojąca

 System izolacji zajmu- 
jący mało miejsca (nie-
wielka grubość dzięki 
niskiej przewodności 
cieplnej)

 Montaż płyt za pomocą 
kleju gipsowego

 System izolacji
 Montaż płyt za pomocą kleju gipsowego

 Alternatywa dla 
tynku mokrego, bez 
dodatkowej wilgoci

 Montaż płyt za pomocą 
kleju gipsowego

Materiał izolacyjny Wełna mineralna Termicznie zoptymalizowa- 
ny styropian EPS (szary)

Wysoko zagęszczona 
wełna mineralna

Styropian EPS -

Przewodność cieplna 
λ W/(mK)

0,040 0,032 0,040 0,040 -

Charakterystyka ogniowa 
zgodnie z normą DIN EN 
13501-1

- E  
(łatwo zapalne)

A2-s1,d0  
(niepalny)

E  
(łatwo zapalne)

-

Paroizolacja Folia paroizolacyjna w 
razie konieczności

            Tabela strona 4

Z wbudowaną i zoptyma-
lizowaną paraizolacją / 
bez niej

            Tabela strona 4

Z warstwą aluminium / bez niej 

             Tabela strona 4

Z powłoką z aluminium, 
z papieru pakowego 
siarczanowego / bez niej

Ochrona cieplna Energetyczna ochrona cieplna wg EnEV Budowlana ochrona cieplna wg DIN 4108-2 Brak poprawy lub tylko 
nieznaczna poprawa

Termomodernizacja w celu ograniczenia rocznego 
zapotrzebowania na energię pierwotną Qp’’ dodatkowo 
do budowlanej ochrony cieplnej

Termomodernizacja w celu osiągnięcia higienicznego 
klimatu wnętrza i trwałej ochrony konstrukcji 
budowlanej przed zawilgoceniem.

Niezbędna grubość 
izolacji i paroizolacja

Łatwe zwymiarowanie dla spełnienia
U ≤ 0,45 W/(m2K)
w zależności od jakości termicznej i higienicznej 
istniejących ścian zewnętrznych.
Zoptymalizowane rozwiązania udokumentowane 
ekspertyzami.

             Tabela strona 4

Łatwe zwymiarowanie dla spełnienia
R ≥ 1,2 m2K/W
w zależności od jakości termicznej i higienicznej 
istniejących ścian zewnętrznych.

             Tabela strona 4

-

Połączenia w strefie 
występowania mostków 
cieplnych

Zoptymalizowane połączenia 
(temperatura powierzchni ≥ 12,6 °C, zgodnie 
z ekspertyzami).
Przy uwzględnieniu odpowiednich detali dodatkowe 
czynności nie są wymagane.

             Strona 17-19 lub 25-29

Brak informacji na temat charakterystyki termicznej 
(przestrzeganie minimalnej temperatury powierzchni).

Konieczne do udokumentowania w oparciu o projekt 
budowlany.

-

Izolacyjność akustyczna
Przyrost izolacyjności 
akustycznej istniejącej 
ściany

Najlepsze rozwiązanie Nieznaczna/średnia 
poprawa

Średnia poprawa Z reguły pogorszenie; nie 
nadaje się do poprawy 
ochrony akustycznej

Brak poprawy lub bardzo 
nieznaczna poprawa

Przyrost wskaźnika izola-
cyjności akustycznej ∆Rw 
i wskaźnik izolacyjności 
akustycznej Rw

Proste określenie 

            Str. 6-8

Proste określenie 

            Str. 8

Przyrost wskaźnika 
wzdłużnej izolacyjności 
akustycznej RL, w

Proste określenie 

            

Proste określenie 

Potwierdzenie właściwości termicznych i -
szej wiedzy naukowo-technicznej (niestacjonarny transport wilgoci, obliczony wg modelu WUFI, potwierdzony ekspertyzą). 3
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W61 Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek
Energetyczna i budowlana ochrona cieplna – ocieplanie istniejących ścian

Min. izolacyjność termiczna zgodnie z normą DIN 4108-2 lub wymaganiami wg Rozporządzenia o oszczędzaniu energii [EnEV] (Metoda elementów konstrukcji)

Ściany w istniejących budynkach Niezbędna grubość izolacji / Paroizolacja do konstrukcyjnej

Rok 
budowy

Ściany 
zewnętrzne

Obliczeniowy 
współczyn- 
nik przewo-
dzenia 
ciepła:
λ

W/(mK)

Wartość 
współ- 
czynnika U

W/(m²K)

energetycznej ochrony cieplnej 
U ≤ 0,45 W/(m²K) zgodnie z EnEV 
(Współczynnik przenikania ciepła)

izolacyjności akustycznej 
R  ≥ 1,2 m²K/W zgodnie z DIN 4108-2 
(Współczynnik przenikania ciepła)

Rodzaj konstrukcji

Knauf 
Przed- 
ścienka

λ = 0,040

W/(mK)
mm

   
Pa

ro
izo

lac
ja

Knauf 
InTherm 
Termopłyta 

λ = 0,032 

W/(mK)
mm

   
Pa

ro
izo

lac
ja

Knauf 
Przed-
ścianka1)

λ = 0,040

W/(mK)
mm

   
Pa

ro
izo

lac
ja

Knauf 
termopłyta 
EPS

λ = 0,040

W/(mK)
mm

   
Pa

ro
izo

lac
ja

do
1918

Mur Mur ceglany lub z kamie- 
nia łamanego ok. 400 mm 1,4 - 1,7 2,2 - 2,5 80 60 40 niemożliwe -

Szkielet drewniany 
(nie licowany)

Szkielet drewniany z 
wypełnieniem

0,7 - 1,1 1,7 - 2,0 80 60 - 40 40 -

1880
do
1948

Mur Mur ceglany 250-380 mm 0,6 - 0,9 1,7 - 1,9 80 60 - 40 40 -

Mur po naprawie jednowarstwowy 380-510 
mm lub dwuwarstwowy 0,7 - 0,94 1,4 - 1,7 80 60 - 30 30 -

1949
do
1968

Mur lekki Pustaki 0,5 - 1,1 1,2 - 1,8 80 60 - 40 40 -

Cegła kratówka, beton 
komórkowy 0,7 - 1,1 1,4 - 1,8 80 60 - 40 40 -

Bloczki pełne z be-
tonu pumeksowego 0,5 - 0,7 0,9 - 1,1 60 60 - 30 30 -

Ściana betonowa Beton z kruszywem z 
grysu 0,5 1,4 60 60 30 30 -

1969 
do
1978

Mur lekki Cegła porowata (trocinów-
ka) ze zwykłą zaprawą 0,25 - 0,4 1,0 - 1,2 60 60 - 30 30 -

Element prefabry-
kowany z betonu

Płyta trójwarstwowa lub 
płyta z betonu lekkiego 0,8 - 1,6 1,1 - 1,9 80 60 40 40 -

Mur lekki Cegła kratówka lekka 0,3 0,9 - 1,1 60 60 - 30 30 -

Dom gotowy 
w konstrukcji 
drewnianej

Ściana drewniana sumiko-
wo-łątkowa 60 mm z izola- 
cją - paroizolacja sd ≥ 20 m

- 0,6 - 0,8 40 40 - 30 - 20 -

Ściana betonowa Ściana z betonu przygoto-
wanego na miejscu budowy 2,3 3,6 - 3,9 80 niemożliwe - 50 niemożliwe -

Mur Ściana z cegły wapienno-
krzemowej 1 1,9 - 2,2 80 60 40 40 -

1979 
do
1983

Mur lekki Cegła kratówka lekka z 
zaprawą lekką 0,3   - 0,4 0,8 - 0,9 50 40 - 30 20 -

Beton komórkowy 0,15 - 0,25 0,6 - 0,9 50 40 - 30 20 -

Element prefabry-
kowany z betonu

Płyta trójwarstwowa lub 
płyta z betonu lekkiego 0,6   - 1,4 0,9 - 1,5 80 60 30 30 -

Dom gotowy 
w konstrukcji 
drewnianej

Ściana drewniana sumiko-
wo-łątkowa 80 mm z izola- 
cją - paroizolacja sd ≥ 20 m

- 0,5 - 0,7 40 40 - 30 - 20 -

1984
do
1994 
2. WSVO

Standard Cegła kratówka lekka z 
zaprawą lekką 0,25 - 0,35 0,6 - 0,8 40 40 - 30 20 -

Beton komórkowy 0,2   - 0,3 0,5 - 0,8 40 40 - 30 20 -

 Informacje zawarte w tabeli obowiązują tylko w powiązaniu ze wskazówkami znajdującymi się na stronie 5.
 Wartości bazują na obliczeniach symulowanych niestacjonarnych przepływów ciepła i wilgoci (program 
     WUFI) i zostały potwierdzone przez biegłego.
 Rozwiązania szkieletu drewnianego licowanego oraz jednowarstwowego muru licowanego na życzenie.
1) Grubości materiału izolacyjnego termopłyty MW odpowiednio do okładziny ściennej. Potwierdzenie  
    ochrony przed wilgocią z wbudowaną folią aluminiową / bez niej przez projektanta-specjalistę.

Potwierdzenia: opinie nr 2006 699-5, 2006 699-6

Paroizolacja:

-     nie jest konieczna 
LDS 2 Silk (Knauf Insulation) 
LDS 100 (Knauf Insulation) 
Knauf InTherm płyta warstwowa z wbudowaną 
paroizolacją (współczynnik sd - wartość = 10 m)

4
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W61 Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek
Prace związane z izolacją wewnętrzną – izolacyjność termiczna

Prace przy izolacji wewnętrznej

Szczelność

Szczelność ma znaczenie nie tylko dla zminima-
lizowania strat ciepła, lecz przede wszystkim jest 
warunkiem długotrwałej ochrony przed szkodami 
budowlanymi. 
Dla stworzenia wymaganej szczelności należy 
stosować się do szeregu zasad konstrukcyjnych 
i szczegółów.
W szczególności przy pracach związanych z izo-
lacją wewnętrzną należy zapobiegać przepływowi 
powietrza pod izolacją, ponieważ wskutek nie-
szczelności (konwekcja) powstają znacznie więk-
sze ilości wody kondensacyjnej niż przez dyfuzję.
Można temu skutecznie zapobiec poprzez trwale 
hermetyczne połączenie szczelnej powłoki budyn-
ku z sąsiednimi elementami konstrukcyjnymi.

 

Suchy tynk z termopłyt
W przypadku suchego tynku z termopłyt szczelna 
powłoka tworzona jest w powierzchni zaszpachlo-
wanych płyt gipsowych. Masa łączeń szczelnie 
szpachlowana z użyciem taśmy spoinowej.
Niezbędną szczelność chroniącą przed prze-
pływem powietrza pod izolacją zapewnia użycie 
kleju gipsowego do płyt w sposób ciągły w obrę-
bie ścian, podłóg i stropów (patrz strona 17).  Na 
powierzchniach ościeży suchy tynk należy kłaść 
zawsze na całej powierzchni.
 

Przedścianki
W przypadku przedścianek szczelność uzyskuje 
się zwykle dzięki zastosowaniu folii paroizolacyj-
nej lub alternatywnie przez szczelne zaszpachlo-
wanie płyty gipsowej.
Strefy połączeń szczelnej powłoki również są 
hermetycznie wykonywane (folię trwale szczelnie 
połączyć lub szczelnie zaszpachlować połączenia 
płyt gipsowych z użyciem taśmy spoinowej.
Przebicia
Przebicia izolacji należy również szczelnie zakleić. 
Gniazda i przewody instalacyjne należy wykonać 
szczelnie lub najlepiej usytuować w płaszczyźnie 
instalacji przed szczelną powłoką budynku.

Warstwy hamujące dyfuzję pary wodnej

Do ochrony przed skraplaniem się wody w ele-
mentach konstrukcyjnych niezbędne jest w razie 
potrzeby przy wykonywaniu izolacji wewnętrznej 
dodatkowe usytuowanie warstw hamujących dy-
fuzję o odpowiednim oporze dyfuzji pary wodnej.

Do tego celu przy okładzinach ściennych nadają 
się głównie folie (tzw. paroizolacje), jak np. Knauf 
Insulation LDS 2 Silk i LDS 100, które spełniają 
jednocześnie funkcję szczelnej powłoki.

W przypadku suchego tynku stosowane są naj-
częściej termopłyty Knauf InTherm z wbudowaną 
paroizolacją.

Konieczność użycia warstwy hamującej dyfu-
zję trzeba w ramach projektowania rachunkowo 
sprawdzić dla danego przypadku i udokumento-
wać (przykłady rozwiązań patrz tabela na stronie 
4). 

Warstwy paroizolacji kładzie się od strony po-
mieszczenia w miarę możliwości na całej po-
wierzchni. Projektant wybiera sposób dokładnego 
wykończenia zgodnie z lokalnymi warunkami. 
Paroizolacja musi być w sposób trwały szczelnie 
połączona z sąsiednimi elementami konstrukcyj-
nymi.

Paroizolację należy kłaść bez jej rozciągania. 
Połączenia pionowe paroizolacji zawsze umiesz-
czać na słupkach. Wszystkie styki zakleić. Trwale 
szczelne sklejenie styków folii zgodnie z infor-
macjami producenta Knauf Insulation System 
Uszczelniania LDS.

Folia paroizolacyjna 
LDS 2 Silk / LDS 100

LDS Taśma klejąca 

Folia paroizolacyjna  
LDS 2 Silk / LDS 100
LDS Taśma klejąca 

Ściany w istniejących budynkach

■ Ściana zewnętrzna musi być sucha (nienaru-
szone poziome i pionowe warstwy izolacyjne).

■ Ochrona ściany (np. tynku) przed zaciekającym 
deszczem musi dobrze funkcjonować, w prze-
ciwnym razie należy obliczyć bilans wilgotno-
ściowy ściany. Przedstawione w tabeli (strona 
4) rozwiązania zakładają sprawną ochronę 
przed zaciekającym deszczem.

 

■ W przypadku istniejących ścian należy w razie 
konieczności usunąć warstwy hamujące dyfuzję 
(np. farby olejne) lub wykonać ich perforację.

■ Szczególnie starannie należy zaplanować izo-
lację wewnętrzną w ścianach zewnętrznych ze 
szkieletem drewnianym, aby uniknąć uszko-
dzeń spowodowanych wilgocią w szczególnie 
wrażliwej konstrukcji szkieletu. 

■ W przypadku uszkodzeń spowodowanych zawil-
goceniem / występowania pleśni trzeba przed 
położeniem izolacji wewnętrznej wysuszyć ist-
niejącą ścianę i przeprowadzić jej renowację.

Warunki stosowania izolacji wewnętrznej

■ Przedstawione w niniejszej karcie systemowej rozwiązania konstrukcyjne są przykładami, obowiązują tylko dla pokazanych sytuacji po-
łączeń i służą do ogólnej orientacji. W przypadku warunków odbiegających od normy projektant musi sprawdzić wykonanie szczegółów 
połączeń, ponownie je ocenić i w razie potrzeby powtórzyć obliczenia.Uwagi
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W61 Przedścianki Knauf – Izolacyjność akustyczna
Metody prognozowania

Przedścianka tworzy ze ścianą masywną układ „masa-sprężyna-masa”. Stopień poprawy zależny jest od konstrukcyjnego wykończenia okładziny ścien-
nej. Optymalne wyniki osiągane są pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
■ Maks. akustyczne konstrukcyjne oddalenie okładziny ściennej od ściany masywnej
■ Obłożenie płytami elastycznymi
■ Dostosowanie głębokości pustki do niskich częstotliwości rezonansowych
■ Wytłumienie pustki materiałem izolacyjnym z otwartymi porami

Obszerne badania firmy Knauf, jak również badania Instytutu Fizyki Budowlanej [IBP] w Stuttgarcie (raport z badań P-BA 237/2003e) i Instytutu Badań 
Materiałowych [MPA] w Brunszwiku (raport 2080/5723) wykazały dla okładzin ściennych Knauf z metalową konstrukcją nośną dzięki ich bardzo dobremu 
wykończeniu konstrukcyjnemu (dobra izolacja) jeszcze lepszą poprawę izolacji akustycznej ścian masywnych w porównaniu z normą DIN EN 12354-1 aneks 
D. Wartości te zakładają poniżej opisaną konstrukcję okładzin ściennych:

Przyrost obliczonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw dzięki przedściankom Knauf

Przedścianka z wolnostojącą lub bezpośrednio przymocowaną metalową konstrukcją nośną

Rysunki schematyczne

■ W623    Poniżej podane przedścianki Knauf            ■ W626

2 x 12,5 mm
≥ 40 mm

2 x 12,5 mm
≥ 40 mm

Budowa:  
■ Metalowa konstrukcja nośna mocowana bezpośrednio 

za pomocą wieszaków bezpośrednich (W623) / słupków 
metalowych wolnostojących (W626)

■ Poszycie dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych 
Knauf 12,5 mm

■ Głębokość pustki ≥ 40 mm
■ Wypełnienie pustki materiałem izolacyjnym z otwartymi 

porami o wzdłużnym oporze przepływu r = 5 kPa s/m2  
(np. zwykła wełna szklana o gęstości surowej ok. 15 kg/m3)

Wartości obliczeniowe wskaźnika izolacyjności akustycznej w etapach:

Stopień poprawy ∆Rw dzięki przedściankom Knauf (zgodnie z powyższym opisem) na ścianach masywnych

*) Przeciętne wartości dla muru, betonu itd. – nie dotyczy cegieł z niekorzystnie pod względem akustyki ukształtowanymi otworami

Ciężar w odniesieniu do powierzchni m’ [kg/m²] Stopień poprawy ∆Rw [dB]
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38 38 Przykład

Rw = 33 log (m’) - 28 ∆Rw = 37 - Rw / 2

38
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Knauf Okładziny ścienne
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W61 Przedścianki Knauf – Izolacyjność akustyczna
Metody prognozowania

Wartości korekcyjne KK uwarunkowane konstrukcyjnie (w przypadku zmian konstrukcji w stosunku do przykładu wyjściowego na wykresie          )

Przyrost ∆Rw z uwzględnieniem konstrukcyjnie uwarunkowanych wartości korekcyjnych KK

Zabiegi konstrukcyjne Wartość korekcyjna KK

K K1 Jednowarstwowe poszycie płytami gipsowo-kartonowymi Knauf 12,5 mm - 2 dB

KK2 Wymiana dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych Knauf 12,5 mm na jedną warstwę płyty masywnej - 1 dB

KK3 Wymiana wszystkich płyt gipsowo-kartonowych Knauf na płyty Diamant + 2 dB

Przykład wyjściowy z wykresu        :
■ Ciężar ściany masywnej 100 kg (np. ściana z bloczków gipsowych 120 mm)
■ Przedścianka z dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych Knauf 12,5 mm
■ Przyrost ∆Rw = 18 dB

Zmiana konstrukcji w porównaniu z przykładem wyjściowym:
■ Przedścianka z okładziną jednowarstwową (KK1) z płytami Diamant (KK3)

Przyrost 
z wykresu        

Wartość korekcyjna
Poszycie jednowarstwowe

Wartość korekcyjna
Diamant

Stopień poprawy łącznie 
z wartościami korekcyjnymi

∆Rw

18 dB
KK1

- 2 dB
KK3

+ 2 dB
∆Rw, całk.

18 dB+ + =

Określenie wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw, całk. ściany masywnej z okładziną ścienną Knauf

■ Przedścianka montowana jednostronnie

Ściana masywna 
z wykresu

Przedścianka
z wykresu

Ściana masywna 
z przedścianką

RW

38 dB
∆Rw

18 dB
∆Rw, całk.

56 dB+ =

Przedścianka 
z jednowarst-
wowym poszy-
ciem Diamant
 

Rw, całk.

■ Przedścianka montowana dwustronnie

Ściana masywna 
z wykresu

1. Przedścianka
z wykresu

2. Przedścianka 
 

RW

38 dB
∆Rw

18 dB
∆Rw / 2
9 dB

+ =

1. Przedścianka 
z jednowarst-
wowym poszy- 
ciem Diamant
 

Rw, całk.

2. Przedścianka 
z jednowarst-
wowym 
poszyciem 
Diamant 
 

+

Ściana masywna 
z przedścianką

∆Rw, całk.

65 dB

Współczynnik izolacyjności akustycznej R’w
Dzięki powyżej podanym informacjom na temat przyrostu ∆Rw można zoptymalizować rodzaj i ułożenie przedścianek z uwzględnieniem możliwości osią-
gnięcia pożądanego współczynnika izolacyjności akustycznej R’w. Projektant znający normę EN 12354-1 ma dzięki temu do dyspozycji konkretne informacje 
o przedściankach.

■Dla zwiększenia pewności przy projektowaniu zaleca się uwzględnić w obliczeniach prognostycznych rezerwę rzędu co najmniej 2 dB. 

ss 7
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W61 Suchy tynk Knauf z termopłyt MW / InTherm – Izolacyjność akustyczna
Metody prognozowania dla tynku suchego z płyt warstwowych

Przyrost ∆Rw dzięki termopłytom Knauf na ścianach masywnych
Wartości pomiarowe ocenione zgodnie z normą DIN EN ISO 140-16:2006 Pomoc w zakresie interpolacji

Ciężar w odniesieniu do powierzchni ściany masywnej m’ [kg/m²]

Systemy Knauf Ściana odniesienia lekka Ściana odniesienia ciężka
Ciężar w odniesieniu do powierzchni

Grubość materiału 
izolacyjnego

m’ = 70 ± 10 kg/m² m’ = 350 ± 50 kg/m²

∆RW, lekka [dB] ∆RW, ciężka [dB]

W631 Termopłyta Knauf InTherm **)

40 mm + 6 *) + 1

60 mm + 9 *) + 3

W624 Termopłyta MW **)

20 mm + 9 *) + 4

50 mm + 11 + 6

■  Termopğyty ze styropianu EPS nie nadają się do izolacji akustycznej.

*) Wartości orientacyjne na podstawie pomiarów na ciężkiej ścianie m’ = 305 kg/m², 
    wg oceny dla ściany lekkiej 
**) pomierzone wartości dla rodzaju osadzenia za pomocą placków z masy Perlfix

∆R
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Termopłyta Knauf InTherm 60 mm
Knauf InTherm 40 mm

Ciężar w odniesieniu do powierzchni ściany masywnej m’ [kg/m²]
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     Termopłyta MW 50 mm
   Termopłyta MW 20 mm

Określanie analizowanego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw ściany masywnej z termopłytami Knauf

          Metoda sumowania suchych tynków od etapu         (strona 7) i dalsze informacje na temat wskaźnika izolacyjności akustycznej R’w dotyczą także ptermopłyt.

Ponadto w zakresie przedścianek / suchego tynku z termopłyt należy  
przestrzegać następujących zasad:

Przedścianki i konstrukcje z termopłyt nadają się znakomicie do zwiększenia wskaźnika wzdłużnej izolacyjności akustycznej. 
  Broszura Knauf Ściany – System ochrony akustycznej

Informacje na temat izolacyjności akustycznej dla ścian wolnostojących z jednostronną okładziną (ściany szybów): 
  Karta systemowa W62 Przedścianki i ściany szybów instalacyjnych

8
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W61 Przedścianki Knauf
Obciążenie wspornikowe / nośność dybli do płyt gipsowo-kartonowych / Trawersy

Ciężary konsoli
do 15 / 22 kg     hak

Lekkie przedmioty, np. 
obrazy, można mocować za 
pomocą haków X.
Obciążenie
5 kg

Obciążenie
10 kg

Obciążenie
15 kg

do 0,4 kN/m   kołek

Kołki
Knauf Hartmut  Kołki metalowe

Kołki z tworzyw sztucznych

Szafka wisząca

Szer. szafkiW
ys

. s
za

fki
 ≥

 3
0 

cm

Gł. szafki

do 1,5 kN/m stojak nośny/ trawersy

Ciężary konsoli powyżej 0,4 kN/m 
do 1,5 kN/m długości ściany
należy przenieść przez trawer- 
sy do konstrukcji nośnej.
W obrębie stojaków nośnych
i trawers zamocować profile
UA / CW za pomocą łączników 
do płyt gipsowych ok. 30 cm
na istniejącej ścianie (patrz  
strona 30).

Wykres Obciążalność kołków – obciążenie rozciągające i ścinające

Dopuszczalne ciężary konsoli do 0,4 kN/m długości ściany
maks. dopuszczalny 
ciężar szafki (kg)

Szerokość szafki (cm)kg

> 2
punkty
mocowania

2
punkty
mocowania

cm
Głębokość szafki (cm)

10       20       30      40       50       60

cm
120
100
80
60
40

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

3 2

1

Grubość 
poszycia

Knauf 
Hartmut

Kołek metalowy Kołek plastikowy

Śruba M5 Śruba M5 / M6 ø 8 / ø 10 mm

mm kg kg kg

12,5 35      40 *) 30       35 *) 25       30 *)

20 45       - 40       - 35       -

≥ 2 x 12,5 / 25 55      60 *) 50       55 *) 40       45 *)

*) Płyta z twardego gipsu Diamant

Zgodnie z normą DIN 18183 wolnostojące przedścianki mogą być ob-
ciążane w dowolnym miejscu przez konsole do 0,4 kN/m długości ściany 
z uwzględnieniem ramienia dźwigni (wysokość szafki ≥ 30 cm) i mimośrodu 
(głębokość szafki ≤ 60 cm). Rozstaw kołków ≥ 75 mm.
Konsole muszą być zamocowane co najmniej 2 kołkami plastikowymi lub 
metalowymi, np. Tox Universal, Fischer Universal.

Suchy tynk
Mocowanie obciążeń do 0,4 kN/m wiszących na ścianie

suchy tynk z:

w ścianie surowej 
z odpowiednimi 
mocowaniami

w warstwie płyty za 
pomocą kołków
maks. 15 kg / kołek

płyt gipsowo-kartonowych -

termopłyt MW -

termopłyt EPS          *)

termopłyt InTherm          *)

Przykład: głębokość szafki 30 cm, szerokość szafki 80 cm
Na wykresie przy głębokości szafki 30 cm   1   pionowo do góry, 
do linii szerokości szafki 80 cm   2  , w tym punkcie przecięcia  
poziomo w lewo - odczyt   3   : 
50 kg wynosi maks. dopuszczalny ciężar szafki przy tych 
wymiarach szafki. *) używać kołki metalowe / plastikowe

Wymiary w mmDetale 1:10
W234-A10 Widok W234-A11 Widok

     W obrębie trawers zamocować na istniejącej ścianie profile CW za pomocą łączników do płyt gipsowych 30 cm (patrz strona 30).

  Karta systemowa W21 Knauf Elementy do zabudowy sanitarnej

                       Rozstaw osiowy słupków 60 cm

Płyta drewniana 555

          Sklejka drewniana wielowarstwowa

Knauf Trawers uniwersalny 
555 / 300 / 23 mm

30
0

                       Rozstaw osiowy słupków 600

Wymiar poprzeczki 600

 Knauf Trawers metalowy

20
0 Blacha stalowa 0,75 mm

9
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W61 Suchy tynk Knauf – Dane techniczne
Suchy tynk z płyt gipsowych i termopłyt

Systemy Dane techniczne Knauf 
Konstrukcja 
sucha wysokiej 
jakości

Materiał 
izolacyjny

Płyta Knauf Ciężar

Grubość Grubość Rodzaj Szerokość / długość

D s d
Rysunki schematyczne mm mm mm mm ok. kg/m2

W611 Suchy tynk Knauf z płyt gipsowych

*) dostępne także z folią aluminiową i papierem 
    pakowym siarczanowym

- - 9,5 GKB
  1200 / 2000
  do
  1200 / 3000

      7,8

- - 12,5 *) GKB
  1200 / 2000
  do
  1200 / 3000

      9,3

W624 Suchy tynk Knauf z termopłyt MW               Przewodność cieplna warstwy izolacji λ = 0,040 W/(mK)

**) dostępne także z folią aluminiową

33 20      12,8

43 30 12,5 **) GKF   900 / 2600    14,3

63 50      16,8

W631 Suchy tynk Knauf z termopłyt EPS             Przewodność cieplna warstwy izolacji λ = 0,040 W/(mK)

**) dostępne także z folią aluminiową

30 20

9,5 GKB 1250 / 2500

     8,4

40 30      8,6

33 20      9,8

43 30
12,5 **) GKB 1250 / 2500

    10,0

53 40     10,2

W631 Suchy tynk Knauf z termopłyt Knauf InTherm            Przewodność cieplna warstwy izolacji λ = 0,032 W/(mK)

53 40

12,5 GKB   600 / 2500

    10,9

73 60     11,3

z wbudowaną paroizolacją

73 60 12,5 GKB   600 / 2500              11,3

W631 Knauf InTherm Klin izolacyjny (spec. el. do stref występowania mostków cieplnych)        Przewodność cieplna warstwy izolacji λ = 0,030 W/(mK)

40 - - -   400 / 1000   -

W631 Knauf InTherm Płyta do izolacji ościeży (spec. el. do stref występowania mostków cieplnych)    Przewodność cieplna warstwy izolacji λ = 0,025 W/(mK)

10

- - -   800 / 1250   -

20
10
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W61 Przedścianki Knauf – Dane techniczne
Przedścianki mocowane bezpośrednio i wolnostojące

Systemy Dane techniczne Knauf 
Konstrukcja 
sucha wysokiej 
jakości

Knauf
Profil

Płyty Knauf Ciężar bez 
warstwy 
izolacjiGrubość Rodzaj Szer. / długość

D h d
Rysunki schematyczne mm mm mm mm min. kg/m2

W623 Przedścianka Knauf z profilem CD 60x27                     z okładziną jedno- lub dwuwarstwową

              Rozstaw osiowy słupków

                         ≤ 600 mm ≥ 40 27 12,5
GKB / GKF

1200 / 2000
do
1200 / 3000

13
Diamant

≥ 52,5 27 2 x 12,5
GKB / GKF

23
Diamant

W625 Przedścianka Knauf z profilem CW                           z okładziną jednowarstwową

              Rozstaw osiowy słupków

                         ≤ 625 mm ≥ 87,5 75 12,5
GKB / GKF

1200 / 2000
do
1200 / 3000

14
Diamant

≥ 112,5 100 12,5
GKB / GKF

Diamant

W626 Przedścianka Knauf z profilem CW               z okładziną dwuwarstwową

              Rozstaw osiowy słupków

                         ≤ 625 mm ≥ 75 50 2 x 12,5
GKB / GKF

1200 / 2000
do
1200 / 3000

24

Diamant

≥ 100 75 2 x 12,5
GKB / GKF

Diamant

≥ 125 100 2 x 12,5
GKB / GKF

Diamant

W653 Przedścianka Knauf z profilem CW 

≥ 95 75

20 / 25 Płyta masywna

625 / 2000
lub
625 / 2500
lub
625 / 2600

21 / 24

≥ 120 100

Płyta masywna – z okładziną jednowarstwową

      Rozstaw osiowy słupków

                 ≤ 1000 mm

Odporność na uderzenia piłką zgodnie z normą DIN 18 032-3 osiągana jest przy rozstawie osiowym słupków ≤ 600 mm i poszyciu z płyt 
Knauf ≥ 2x 12,5 mm (dokument: raport z badań 901 3617-2)

Przedścianki Knauf mogą poprawić ochronę przeciwpożarową istniejących ścian lub samodzielnie spełniać wymagania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Graniczące ze sobą elementy konstrukcyjne muszą mieć tę samą klasę odporności ogniowej (patrz także broszura Ochrona 
przeciwpożarowa firmy Knauf: W626 Knauf Przedścianka —► W628 Knauf Ściana szybu instalacyjnego typ B).

 Przedścianki Knauf do absorpcji dźwięku: patrz strona 31

Zoptymalizowa-
ne właściwości 
ochrony aku-
stycznej

Największe
wysokości
ścian

Łatwe obchodzenie się 
z produktem
Poręczny format płyty  
ułatwia transport i montaż

Zwiększona rozpiętość 
poszycia
Możliwość zwiększenia 
odstępów konstrukcji nośnej               11
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W61 Suchy tynk Knauf
Sposoby montażu płyt

Rysunki schematyczne

Masę szpachlową do spoin Fugenfüller Leicht 
nakładać pacą zębatą obwodowo na krawędzi:

bez dodatkowego pasa w środku płyty przy:
■ termopłycie Knauf InTherm

jeden dodatkowy pas w środku płyty przy:
■ termopłycie: 12,5 mm + MW / EPS
■ płycie Knauf 12,5 mm

dwa dodatkowe pasy przy:
■ termopłycie: 9,5 mm + EPS
■ płycie Knauf 9,5 mm

 Montaż płyt (np. Knauf InTherm): patrz strona 17

Średni odstęp między plackami masy Perlfix:
ok. 250 mm na brzegach
ok. 350 mm przy szeregach podłużnych

bez dodatkowego rzędu w środku płyty przy:
■ termopłycie Knauf InTherm

jeden dodatkowy rząd w środku płyty przy:
■ termopłycie: 12,5 mm + MW / EPS
■ płycie Knauf 12,5 mm

dwa dodatkowe rzędy przy:
■ termopłycie 9,5 mm + EPS
■ płycie Knauf 9,5 mm

Ustalić paski płyt (b = 100 mm) i przymocować plackami masy 
Perlfix (co około 350 mm) na podłożu

dwa dodatkowe paski płyt przy:
■ termopłycie Knauf InTherm

trzy dodatkowe paski płyt przy:
■ termopłycie: 12,5 mm + MW / EPS
■ płycie Knauf 12,5 mm

cztery dodatkowe paski płyt przy:
■ termopłycie: 9,5 mm + EPS
■ płycie Knauf 9,5 mm

Wykończenie metodą cienkowarstwową za pomocą masy 
Fugenfüller Leicht (styki płyt w środku na pasku płyty)

 Montaż płyt (np. Knauf InTherm): patrz strona 17

 Montaż płyt (np. Knauf InTherm): patrz strona 17

■ W przypadku płyt MW nanosić ciągłe pasma z masy Perlfix lub Fugenfüller Leicht wzdłuż brzegów i w środku płyty z naciskiem w strefie 
sklejenia. 

■ Jeżeli przewiduje się położenie płytek ceramicznych, należy wykonać dodatkowe pasmo lub szereg podłużny. 
■ Na kominach i w strefach, w których będą później mocowane cięższe przedmioty, nakładać na całej powierzchni.
   To samo dotyczy połączeń przy oknach, drzwiach i skrzynkach żaluzjowych. 
■ Jeżeli przewiduje się montaż gniazdek elektrycznych, należy najpierw wykonać odpowiednie wycięcia.
   Puszki instalowane są dopiero po montażu płyt. W przypadku ścian zewnętrznych należy uważać na szczelność.

Wskazówki

Sposób montażu płyt    A   Wykonanie metodą cienkowarstwową na równym podłożu (np. beton)

Sposób montażu płyt    B   Wykonanie metodą punktową z zastosowaniem masy Perlfix na nierównym podłożu do 20 mm (np. mur)

Sposób montażu płyt    C   Wykonanie paskami płyt na nierównym podłożu > 20 mm (np. mur w starym budownictwie)

12
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W61 Suchy tynk Knauf
Detale

W611                   W624 / W631                W631 Knauf InTherm
Suchy tynk z płyt gipsowych                   Suchy tynk z termopłyt MW / EPS               Suchy tynk z termopłyt InTherm
                    Przewodność cieplna λ = 0,040 W/(mK)                  Przewodność cieplna λ = 0,032 W/(mK) 

W611-VO1                 W631-V01                W631-VO20

Połączenie ze stropem – Sposób montażu płyt    A   Wykonanie metodą cienkowarstwową na równym podłożu (np. beton) Skala 1:5

Uniflott + Taśma przekładkowa

Masa Fugenfüller Leicht
Płyta Knauf

Uniflott + Taśma przekładkowa

Masa Fugenfüller Leicht
Termopłyta EPS / MW

Masa Fugenfüller Leicht
Termopłyta
Knauf In Therm

W611-VM1                 W624-VM1                W631-VM20

Środek ściany – Sposób montażu płyt   B   Wykonanie metodą punktową z zastosowaniem masy Perlfix na nierównym podłożu do 20 mm (np. mur)

Placki masy Prefix
Płyta Knauf

W611-VU1                 W631-VU1                W631-VU20

Połączenie z podłogą – Sposób montażu płyt   C   Wykonanie paskami płyt na nierównym podłożu > 20 mm (np. mur w starym bud.)

Placki masy Perlfix 
Masa Fugenfüller Leicht

*) a ≤ 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych płytami warstwowymi (zgodnie z opiniami fizyczno-budowlanymi)

Placki masy Prefix
Termopłyta EPS / MW

Placki masy Prefix
Termopłyta
Knauf In Therm

Płyta Knauf

Paski płyty, b=100 mm

Masa Fugenfüller Leicht
Termopłyta MW / EPS

Masa Fugenfüller Leicht
Termopłyta
Knauf In Therm

           Istniejący strop

13
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S

S

S S

W611 Suchy tynk Knauf z płyt gips.-kart. / W612 z płyt z nacięciem V
Suchy tynk z płyt gipsowo-kartonowych

Sposoby montażu płyt    Wymiary w mm                Suchy tynk Knauf z płyt gipsowo-kartonowych

A    Cienka warstwa9,5
 / 1

2,5
B   9,5

 / 1
2,5

C   Paski płyt

9,5
 / 1

2,5
Placki masy 
Prefix

Nacięcia V

Nacięcie V 30°

Nacięcie V 60°

Nacięcie V 90°

Nacięcie V 45°

Nacięcie V 75°

Nacięcie V 120° Dane dotyczące informacji i oznakowanie 
strony widocznej  S  są niezbędne

Informacje do zamówienia Grubość płyty:
12,5 mm

Wskazówki dotyczące obróbki:
Nacięcia V techniką „mokre na 
mokre” zagruntować środkiem 
głęboko gruntującym i zakleić masą 
klejową Knauf Weißleim

Sklejone płyty na życzenie

Detale 1:5

Uniflott
np. t. przekładkowa
Placki masy Perlfix
Knauf Płyta z 
nacięciami V 90°  

W612-B1    Obłożenie lizen                    W612-A3    Narożnik zewnętrzny 135°

Uniflott + taśma
spoinowa

Placki masy Prefix
Płyta Knauf

Nacięcie V sklejone

Knauf Płyta z nacięciami V 45°  

W612-A2    Montaż puszek elektrycznych                   W611-VO4    Połączenie ze stropem D112

Uniflott + taśma
spoinowa

Placki masy 
Prefix

Uniflott + taśma przekładkowaGniazdo elektryczne
Knauf Płyta z nacięciami V 90°

Wykończenia

Placki masy Prefix
Płyta Knauf

np. D112

14
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S

S

S S

W624 / W631 Suchy tynk Knauf z termopłyt MW / EPS
Suchy tynk Knauf z termopłyt MW / EPS, przewodność cieplna warstwy izolacji λ = 0,040 W/(mK)

Sposoby montażu płyt    Wymiary w mm                Termopłyta MW / EPS

12
,5 

    
    

   2
0-

50
  9

,5 
    

    
  2

0-
40

12
,5

12
,5 

    
    

   2
0-

50

Detale 1:5

Taśma spoinowa
Termopłyta EPS / MW 
Placki masy Perlfix  
np. mur

631-H4  Narożnik wewnętrzny          W 624-H7  Narożnik zewnętrzny

np. beton
Masa Fugenfüller Leicht

Termopłyta MW / EPS
Narożnik ochronny w razie potrzeby

Kołki
Taśma akustyczna

W631-H5    Połączenie ze ścianą         W624-H1    Połączenie ze ścianą

Termopłyta EPS / MW
Placki masy Perlfix 

np. W111

np. beton
Paski izolacji brzegowej 12 mm 
Taśma spoinowa

Uniflott
Termopłyta MW / EPS
Masa Fugenfüller Leicht

np. W112

■ Brak informacji o właściwościach termicznych przy połączeniach w strefach mostków cieplnych. Projektant ma wykazać minimalną tempe-
raturę powierzchni zgodnie z DIN 4108-2.

■ Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy do spoin Kurt i szczelnie zaszpachlować wszystkie styki płyt.
Uwagi

15

A    Cienka warstwa

B   

C   Paski płyt

Placki masy 
Prefix



Seite 17Seite 16Copyright by Knauf Gips KG          W61_W631-DETAIL1-0109.dwg         Stand 01.09

2
5

5

2

W631 Suchy tynk Knauf z termopłyt InTherm
Suchy tynk z termopłyt Knauf InTherm, przewodność cieplna warstwy izolacji λ = 0,032 W/(mK)

Sposoby montażu płyt    Wymiary w mm               Termopłyta Knauf InTherm

40
 / 6

0

12
,5

40
 / 6

0

12
,5

40
 / 6

0

12
,5

*) a ≤ 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych płytami warstwowymi 
   (zgodnie z opiniami fizyczno-budowlanymi)

Detale 1:5                 Rysunki schematyczne – wymiary w mm

W631-V20     Styk płyt

Termopłyta Knauf InTherm■ pionowo

600

Krawędź czołowa ■ Krawędź czołowa

Wykonać szczelne łączenie płyt. 
Pomiędzy płyty ni emoże dostać się klej 
gipsowy.

Uniflott + taśma spoinowa

25
00

Kr
aw

ęd
ź p

od
łuż

na

■ Krawędź podłużna (HRK)

Zakładka stopniowa w warstwie izolacji zapewnia szczelne połączenie 
w płaszczyźnie izolacji.

W631-H21     Styk płyt

■ poziomo

Wykonać szczelne łączenie płyt. 
Pomiędzy płyty ni emoże dostać 

się klej gipsowy.

Uniflott

Materiałem izolacyjnym termopłyty Knauf InTherm jest termicznie 
zoptymalizowany styropian EPS. Dodatek grafitu nadaje izolacji 
charakterystyczną szarą barwę i zapewnia bardzo dobre właściwości 
termiczne.

16

A    Cienka warstwa

B   

C   Paski płyt

Placki masy 
Prefix
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W631 Suchy tynk Knauf z termopłyt InTherm
Preferowane rozwiązania dla optymalnych połączeń w strefach mostków cieplnych

Montaż płyt warstwowych             Rysunki schematyczne

Detale 1:5                          Wymiary w mm

   W631-H22 Przyłączona ściana masywna

Knauf InTherm

Pas izolacji brzegowej 12 mm
Taśma spoinowa

Knauf InTherm   Taśma spoinowa
Narożnik ochronny

≥ 500

≥ 
40

10

Przyłączone murowane ściany wewnętrzne obłożyć pasami termopłyt na szerokości ≥ 500 mm
Przy współczynniku przewodzenia ciepła ściany wewnętrznej λIW > 0,43 W/(mK) rozwiązanie to należy 
przewidzieć na całej długości ściany wewnętrznej (warunek: λIW ≤ λAW)

Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt.Uwaga

Podłoga

Na łączeniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wokół 
otworów w sposób ciągły nanosić pacą zębatą masę Fugenfüller 
Leicht zawsze równolegle do krawędzi płyty.

Podłoga

Na łączeniu poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wokół 
otworów nakładać masę Perlfix w sposób ciągły pasmami (nie 
punktowo).

Śc
ian

a

Śc
ian

a

Śc
ian

a

Śc
ian

a

Strop Strop

 Sposób montażu   B   Wykonanie plackami masy Prefix na ścianie
dotyczy także pasów płyt osadzanych metodą  C

Sposób montażu    A    Wykonanie metodą cienkowarstwową na termopłycie 
dotyczy także płyt warstwowych osadzanych metodą  C

17
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W631 Suchy tynk Knauf z termopłyt InTherm
Preferowane rozwiązania dla optymalnych połączeń w strefach mostków cieplnych

Detale 1:5                                 Wymiary w mm

W631-H23  Narożnik wewnętrzny        W631-H24  Narożnik wewnętrzny

Wariant 1
■ połączenie płyt na styk: z pasem izolacji

Taśma spoinowa
Pas izolacji brzegowej 12 mm

Knauf InTherm Knauf InTherm

 Taśma spoinowa

Unikać kontaktu płyt gipsowych z zewnętrznymi elementami kon-
strukcyjnymi; oddzielenie termiczne za pomocą pasów izolacji

Warstwy izolacji rozmieścić w miarę potrzeby na całej  
powierzchni

Wariant 2
■ połączenie płyt na zakładkę: odciąć płytę gipsową

10

rozwiązanie lepsze pod względem termicznym

W631-H25  Połączenie ze ścianą      W631-VU21  Połączenie z podłogą

10

Knauf InTherm Knauf InTherm

Ciągła płaszczyzna izolacji w strefie połączeń bocznej ściany 
wewnętrznej
W przypadku wymogu izolacji akustycznej położone od strony 
pomieszczeń termopłyty należy oddzielić

Oddzielenie termiczne między izolacją wewnętrzną a jastrychem 
oraz izolacją wewnętrzną a stropem betonowym za pomocą 
pasów izolacji

Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt.Uwaga

   Taśma akustyczna LDS
Przerwanie warstw płyty pasami izolacji 
brzegowej 12 mm

np. W112

Pas izolacji brzegowej 12 mm
   Pas z folii paroizolacyjnej LDS
     Taśma LDS
         Brio 23 WF (F127)
            Izolacja EPS 20 mm

Istniejący strop

18
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W631 Suchy tynk Knauf z termopłyt InTherm
Preferowane rozwiązania dla optymalnych połączeń w strefach mostków cieplnych

Detale 1:5                          Wymiary w mm

W631-V21 Połączenie ze skosem dachowym / ścianką kolankową    W631-V22 Połączenie ze skosem dachowym / ścianką kolankową

Wariant 1
■ istniejąca paroizolacja, szczelność warstwy płyt od strony pomieszczenia

Izolacja MW 
istn. paroizolacja    jj

Knauf InTherm

Wariant 2
■ połączenie z istniejącą paroizolacją, szczelność przez folię paroizolacyjną

np. D612

Izolacja MW 
istn. paroizolacja    jj

np. D612

Knauf InTherm

      Płyta Knauf
   Izolacja MW
Taśma spoinowa

        Taśma LDS
       Płyta Knauf
   Izolacja MW
Taśma spoinowa 
Paroizolacja
Taśma LDS

Warstwy
warstwy krokwi, wzgl. wieńca. 

W631-V23 Połączenie z deską szczytową osłaniającą pokrycie dachowe  W631-V24 Połączenie ze skrzynką żaluzjową

■ słabo wentylowane

np. D612

Poszycie poddasza zetknąć z termopłytą w miejscu połączenia 
dachu ze ścianą szczytową

Izolacja w ościeżu okiennym za pomocą płyt do izolacji ościeży Knauf 
InTherm, dla zapobiegania powstawania kondensatu i pleśni

■ Przy szczelności warstwy płyt: Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt.

10

≥ 
40

Taśma LDS

Taśma przekładkowa 
lub taśma spoinowa

Knauf InTherm

            Paroizolacja
      Izolacja MW 
Płyta Knauf

Knauf InTherm
Płyty do izolacji ościeży

przykleić wąskimi pasmami lub 
powierzchniowo klejem montażowym 
Universal Montagekleber

Folia do połączeń z oknami *)
Taśma LDS

19
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W61 Przedścianki Knauf
Knauf Płyty / Montaż okładziny / Wysokości ścian

Porównanie płyt Knauf

*) Płyty GKBI i GKFI (impregnowane) świetnie nadają się do pomieszczeń wilgotnych.

nadaje się            nadaje się dobrze               nadaje się bardzo dobrze

Rodzaj płyty Właściwości ogólne Fizyka budowlana Zastosowania o wysokich wymaganiach 
względem wykończenia

Łatwa obróbka  
Mało szczelin 
dylatacyjnych

Ochrona 
akustyczna

Statyka / 
wytrzymałość

Jakość 
powierzchni

Technika 
łączenia

Powierzchnie 
zaokrąglone

Diamant (płyta z twardego gipsu) GKFI *)

Płyta masywna                          GKF / GKFI *)

Płyta ogniochronna Knauf      GKF / GKFI *)

Płyta impregnowana Knauf           GKB / GKBI *)

Zamocowanie okładziny na konstrukcji nośnej za pomocą wkrętów Knauf

Płyty Knauf Metalowa konstrukcja nośna 
(penetracja ≥ 10 mm; grubość blachy s ≤ 0,7 mm)

Odstęp 
w mm 

Środki do 
mocowania

Grubość w mm Wkręty szybkiego montażu Wkręty Diamant 1. warstwa 2. warstwa

12,5 TN 3,5 x 25 mm                                        HGP 3,9 x 23 mm 250 -

2 x12,5 TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm           HGP 3,9 x 23 mm + HGP 3,9 x 35 mm 750 250

20 - 25 TN 3,5 x 35 mm - 200 -

Wysokości ściany       Wartości podane tłustym drukiem są wysokościami dopuszczalnymi zgodnie z normą DIN 18183

Profile Knauf Maks. rozstaw 
osiowy 
słupków

Maks. dopuszczalne wysokości ściany
W623 W625 

Strefa montażu
W626
Strefa montażu

W653
Strefa montażu

Grubość blachy 0,6 mm cm m
1
m

2 1
m

2 1
m

2

             CD 60x27 60 10 - - - - - -

            CW 50
60
40
30

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2,6
3
3,3

-
-
-

-
-
-

-
-
-

            CW 75

100
60
40
30

-
-
-
-

-
3
3,5
4

-
2,5
3
3,5

-
3,5
4
4,5

-
3
3,5
4

2,5
3
3,5
4

-
2,6
3
3,5

            CW 100

100
60
40
30

-
-
-
-

-
4
4,5
5

-
3
3,5
4

-
4,25
5
5,5

-
3,25
4
4,5

3,5
4
4,5
5

2,6
3
3,5
4

Strefy montażowe

Strefa montażowa 1

Ściany w pomieszczeniach o niewielkiej ilości przebywających osób 
np. mieszkania, hotele, biura i szpitale włącznie z korytarzami.

Strefa montażowa 2

Ściany w pomieszczeniach o większej ilości przebywających osób np. sale 
zgromadzeń, sale wykładowe, sale ekspozycyjne i pomieszczenia komer-
cyjne oraz pomieszczenia o różnicy wysokości posadzki ≥ 1m.

PrzedśUwaga20
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W61 Przedścianka Knauf
Szczegóły konstrukcyjne

W623 12,5 mm / 2 x 12,5 mm                 W625 12,5 mm                 W626 2 x 12,5 mm             W653 20 mm / 25 mm

Metal. konstr. nośna – bezpośr. mocowana         Słupki metalowe – wolnostojące             Słupki metalowe – wolnostojące

■ z okładziną pionową ■ z okładziną pionową ■ z okładziną poziomą

Połączenie ze stropem                                   Skala 1:5

W623-VO1              W626-VO1           W653-VO1

Uniflott +
taśma przekładkowa

Taśma akustyczna
Kołki rozporowe
profil UD 28x27 
paroizolacja, w razie 
potrzeby 
profil CD 60x27

Uniflott + taśma 
przekładkowa

Taśma akustyczna
Kołki rozporowe
Profil UW

 Profil CW

Uniflott +  
taśma przekładkowa

Taśma akustyczna
Kołki rozporowe
Profil UW 

Profil CW

Środek ściany / styk płyt

W623-VM1              W625-VM1              W653-VM1

Wieszaki bezpośrednie,
montaż blachowkrętami 
LN 3,5x9 mm na profilu 
CD w rozstawie ≤ 150 cm

Połączenie poziome 
szpachlowane z użyciem 
taśmy spoinowej

  Płyta masywna 
 Warstwa izolacji 

Uniflott

Paroizolacja, w razie 
potrzeby

Połączenie poziome 
szpachlowane z 
użyciem taśmy 
spoinowej

Połączenie z podłogą

W623-VU1              W626-VU1              W653-VU1

Płyta Knauf
Warstwa izolacji

Profil UD 28x27
Taśma akustyczna
Kołki rozporowe
Uniflott

Paroizolacja,
w razie potrzeby
Taśma LDS
 
Profil UW
Taśma akustyczna
Uniflott

Płyty Knauf
Warstwa izolacji

Profil UW
Taśma akustyczna

Uniflott

21
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W623 Przedścianka Knauf
Metalowa konstrukcja nośna, mocowana bezpośrednio, z okładziną pionową jedno- i dwuwarstwową

Budowa ściany             Rysunki schematyczne                  12,5 mm / 2 x 12,5 mm Płyty Knauf

     Rozstaw osiowy słupków

Szczegóły konstrukcyjne Skala 1:5

W623-A1  Narożnik wewnętrzny                 W623-E1  Narożnik zewnętrzny

Wkręt do szybkiego montażu TN
Profil CD 60x27
Blachowkręt LN

Paroizolacja, w razie potrzeby 
Płyta Knauf

W623-B1  Połączenie ze ścianą                    W623-E2    Narożnik zewnętrzny z W624

■ Brak informacji o właściwościach termicznych przy połączeniach w strefach mostków cieplnych. Projektant ma za zadanie wykazać minimalną tempera-
turę powierzchni wg DIN 4108-2. 

■ Przy szczelności warstwy płyt: Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt.
Uwagi

■ Wieszaki bezpośrednie 
    dla profilu CD 60x27

Ro
zs

taw
 os

iow
y ≤

 15
0 c

m

Wieszaki odciąć lub zagiąć
odpowiednio do potrzebnej
pustki

   Profil CD 60x27
Płyta Knauf 12,5 mm lub 
2 x 12,5 mm

≤ 60 cm
≥ 

27
,5 

mm

Profil UD 28x27

Wieszak bezpośredni
Kołek rozporowy

Taśma akustyczna

Profil CD 60x27
Narożnik ochronny w razie potrzeby

Taśma przekładkowa
  Uniflott
     Kit do przegród 
         Profil CW

Masa Fugenfüller Leicht
Termopłyta MW W624

Profil CD 60x27

np. W112

Paroizolacja, 
w razie potrzeby 
Płyty Knauf 

Wkręt szybkiego montażu TN

22
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W625 / W626 Przedścianka Knauf
Słupki metalowe, wolnostojące, z poszyciem pionowym jedno- i dwuwarstwowym

■ Brak informacji o właściwościach termicznych przy połączeniach w strefach mostków cieplnych. Projektant ma za zadanie wykazać minimalną tempera-
turę powierzchni wg DIN 4108-2.

■ Przy szczelności warstwy płyt: Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt.
Uwagi

Budowa ściany             Rysunki schematyczne                  Płyty Knauf 12,5 mm / 2 x 12,5 mm

Detale 1:5

W626-A1  Narożnik wewnętrzny              W626-E1    Narożnik zewnętrzny

W625-B1  Połączenie Ściana ze stojakami metalowymi               W625-E2    Narożnik zewnętrzny z W611

     Rozstaw osiowy słupków

   CW 75 / CW 100
Płyta Knauf 12,5 mm

≤ 60 cm
     Rozstaw osiowy słupków

   CW 50 / CW 75 / CW 100 
Płyty Knauf 2 x 12,5 mm

≤ 60 cm

W625
■okładzina jednowarstwowa

Wkręt szybkiego montażu TN
Profil CW
Paroizolacja, w razie potrzeby

Profil UW

Warstwa izolacji
Profil CW

Narożnik ochronny w razie potrzeby

Taśma przekładkowa
  Uniflott
     Taśma akustyczna
         Profil CW Suchy tynk W611

Perlfix
Warstwa izolacji

np. W111

Paroizolacja, 
w razie potrzeby 
Płyta Knauf 

Płyta Knauf

W626
■okładzina dwuwarstwowa
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W653 Przedścianka Knauf
Słupki metalowe, wolnostojące, z okładziną poziomą jednowarstwową

■ Brak informacji o właściwościach termicznych przy połączeniach w strefach mostków cieplnych. Projektant ma za zadanie wykazać minimalną tempera-
turę powierzchni wg DIN 4108-2.

■ Przy szczelności warstwy płyt: Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy spoinowej i szczelnie zaszpachlować wszystkie łączenia płyt.
Uwagi

Budowa ściany             Rysunki schematyczne                        Płyta masywna 20 mm / 25 mm

Szczegóły konstrukcyjne Skala 1:5

W653-A1 Narożnik wewnętrzny                 W653-D1  Narożnik zewnętrzny

W653-B1  Połączenie ze ścianą                 W653-E1    Połączenie ze ścianą

      Rozstaw osiowy słupków

   Profil CW 75 / CW 100
Płyta masywna 20 mm / 25 mm

≤ 1000 mm

Uniflott + Taśma spoinowa

Wkręt szybkiego montażu TN 
Profil CW 
Płyta masywna

Profil UW

Warstwa izolacji
Profil CW

Narożnik ochornny
w razie potrzeby

Uniflott + taśma przekładkowa
    Taśma akustyczna
         Profil CW

Uniflott + Taśma
spoinowa
Warstwa izolacjinp. W353

Paroizolacja, 
w razie potrzeby

np. W112

Uniflott + taśma 
spoinowa

Paroizolacja, 
w razie potrzeby

24
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W631 Przedścianka Knauf
Preferowane rozwiązania dla optymalnych połączeń w strefach mostków cieplnych

Budowa ściany                             Skala 1:5

■Profil CD z wieszakiem bezpośrednim (W623) ■Profil CW wolnostojący (W625 / W626 / W653)

■Wieszak bezpośredni z taśmą 
   akustyczną ■Wieszak bezpośredni z taśmą

   akustyczną ■Profil CW

Przestrzeń między profilami metalowymi a ścianą zewnętrzną całkowicie wypełnić izolacją

Detale 1:5                          Wymiary w mm

W625-B11  Połączenie ze ścianą         W625-C11  Połączenie ze ścianą

Uniflott + taśma przekładkowa

Taśma akustyczna

np. W112 np. W112

Montaż płyt tylko 
w profilach UW

Elastyczny profil 
narożnikowy skręcić 
blachowkrętami  
LN z profilem UW

Folia paroizolacyjna  
LDS 2 Silk / LDS 100
np. system Knauf W625

Folia paroizolacyjna  LDS 2 Silk / LDS 100
np. system Knauf W625

ok. 200

ok
. 2

00
ok

. 2
00

10
0-

20
0

Przykład zoptymalizowanego 
rozwiązania izolacji akustycznej 
i termicznej

Ciągła płaszczyzna izolacji w strefie połączeń bocznej ściany wewnętrznej
W przypadku wymogu izolacji akustycznej należy oddzielić położone od strony pomieszczeń płyty przedścianki.
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W631 Przedścianka Knauf
Preferowane rozwiązania dla optymalnych połączeń w strefach mostków cieplnych

Detale 1:5                           Wymiary w mm

W625-VU11  Połączenie z podłogą                 W625-A11  Narożnik wewnętrzny

np. system Knauf W625 
Folia paroizolacyjna
LDS 2 Silk / LDS 100

Pas izolacji brzegowej 12 mm 
    Taśma LDS
         Brio 23 WF
              Izolacja EPS 20 mm

Wariant 1

Termiczne oddzielenie między izolacją wewnętrzną a jastrychem oraz mię-
dzy izolacją wewnętrzną a stropem betonowym za pomocą pasów izolacji

Folia paroizolacyjna LDS 2 Silk / LDS 100
Istniejący strop

Płaszczyznę izolacji położyć możliwie w sposób ciągły
Unikać kontaktu płyt gipsowych z zewnętrznymi el. konstrukcyjnymi

     Taśma spoinowa
Płytę dociskając ułożyć na styk

Profil wewnętrzny

Folia paroizolacyjna LDS 2 Silk / LDS 100
np. system Knauf W623

Przyłączone murowane ściany wewnętrzne zabudować przedścianką na szerokości ≥ 50 cm
Przy współczynniku przewodzenia ciepła ściany wewnętrznej λIW > 0,43 W/(mK) rozwiązanie to należy 
przewidzieć na całej długości ściany wewnętrznej (warunek: λIW ≤ λAW)

Wariant 2

≥ 500

ok
. 2

00

ok
. 2

00
ok. 200

Taśma przekładkowa 
lub taśma spoinowa

Taśma LDS
Narożnik ochronny

    W623-C11 Przyłączona ściana masywna

np. system Knauf W625 

Wewnętrzny profil 
narożny
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W631 Przedścianka Knauf
Preferowane rozwiązania dla optymalnych połączeń w strefach mostków cieplnych

Warstwa płyt izolacji wewnętrznej i okładziny poddasza w strefie połą-
czenia dachu / ściany kolankowej
W razie konieczności wykonać perforację istniejącej paroizolacji na 
dolnej stronie krokwi w okolicy płatwi stopowej (ocena przez projektanta 
/ projektanta-specjalistę)

Warstwa płyt izolacji wewnętrznej i okładziny poddasza w strefie 
połączenia dachu / ściany kolankowej

Poszycie poddasza zetknąć z przedścianką w miejscu
połączenia dachu ze ścianą szczytową

Izolacja ościeża okiennego, aby zapobiec wykraplaniu się wody
i powstawaniu pleśni.

Folia paroizolacyjna 
LDS 2 Silk / LDS 100

Folia paroizolacyjna 
LDS 2 Silk / LDS 100

Pasy z paroizolacji
LDS 2 Silk / LDS 100

Taśma 
LDS 

Taśma 
LDS

Taśma LDS

Taśma LDS

W625-V11 Połączenie z deską szczytową osłaniającą pokrycie dachowe     W625-V12 Połączenie ze skrzynką żaluzjową

Szczegóły Skala 1:5                          Wymiary w mm

W623-V11 Połączenie ze skosem dachowym / ścianką kolankową          W623-V12 Połączenie ze skosem dachowym / ścianką kolankową

Taśma spoinowa

Płyta Knauf 12,5 mm

np. D612

np. D612

Paroizolacja 
 Izolacja z wełny mineralnej 

Płyta Knauf 12,5 mm

np. system Knauf W625

Taśma 
przekładkowa lub 
taśma spoinowa

przykleić wąskimi pasami, wzgl. powierzch-
niowo klejem montażowym Universal 
Montagekleber

Płyty do izolacji ościeży
Knauf InTherm

■ Połączenie z istniejącą paroizolacją ■Paroizolacja wbudowana w późniejszym czasie

■słabo wentylowane

np. D612

Płyta Knauf 12,5 mm

np. system Knauf W623 np. system Knauf W623

Izolacja z wełny mineralnej
Istniejąca paroizolacja

Izolacja z wełny mineralnej

Taśma spoinowa
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W61 Specjalne el. do zabudowy w strefach występowania mostków cieplnych
Klin izolacyjny Knauf InTherm

28

■ Klin izolacyjny osadzać przy użyciu masy Perlfix na całej powierzchni (metoda cienkowarstwowa). W zależności od chłonności podłoża niezbędne  
jest zastosowanie środka gruntującego Knauf Aufbrennsperre. W razie potrzeby nierówne podłoża należy uprzednio wyrównać tynkiem.

■ Klin izolacyjny zaszpachlować zaprawą Readygips, grubość warstwy 2 do 3 mm.
■ W przypadku styków poprzecznych klina izolacyjnego zastosować taśmę spoinową.

Uwagi

Połączenia i krawędzie czołowe wykonać przy użyciu taśmy  
spoinowej i masy; szpachlowej  Uniflott.

Detale                                    Skala 1:5

W631-VO30 Połączenie stropów – Suchy tynk    W631-VO31 Połączenie stropów – Przedścianka

Klin izolacyjny Knauf InTherm                        Wymiary w mm

do izolacji strefy stropu w obrębie ścian zewnętrznych

Przewodność cieplna λ = 0,030 W/(mK)

Klin izolacyjny Knauf InThermKlin izolacyjny Knauf InTherm

Knauf InTherm
Folia paroizolacyjna LDS 2 Silk / LDS 100

Taśma LDS
   Na wstępie nanieść Perlfix na całej powierzchni 
Pas izolacji brzegowej 12 mm

np. system Knauf W625

Zaprawa Readygips 2-3 mm 

całopowierzchniowo masą Perlfix całopowierzchniowo masą Perlfix 

Zaprawa Readygips 2-3 mm 
Na wstępie nanieść Perlfix na całej powierzchni

Taśma spoinowa
Pas izolacji brzegowej 12 mm
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W61 Specjalne el. do zabudowy w strefach występowania mostków cieplnych
Płyta do izolacji ościeży Knauf InTherm

29

■ Płytę do izolacji ościeży montować przy użyciu masy Perlfix na całej powierzchni (metoda cienkowarstwowa). W zależności od chłonności podłoża 
niezbędne jest zastosowanie środka gruntującego Knauf Aufbrennsperre. W razie potrzeby nierówne podłoża należy uprzednio wyrównać tynkiem lub 
płytą gipsową (placki masy Perlfix).

■ Płytę do izolacji ościeży zaszpachlować zaprawą Readygips, grubość warstwy 2 do 3 mm. W miejscach narażonych na większe obciążenie mechanicz-
ne, np. szkoły, zamiast zaszpachlowania zaleca się wzmocnienie płytą gipsową o grubości co najmniej 6,5 mm.

■ Zastosowanie płyty do izolacji ościeży tylko w ościeżach okiennych i drzwiowych do głębokości ościeża do 400 mm. Przy obróbce unikać w miarę 
możliwości styków poprzecznych, w przeciwnym razie zastosować taśmę spoinową.

Uwagi

Izolacja w ośc

Detale                                     Skala 1:5

W631-H40 Ościeże okienne – Suchy tynk    W631-H42 Ościeże okienne – Okładzina

Płyta do izolacji ościeży Knauf InTherm                           Wymiary w mm

do izolacji ościeży okiennych i skrzynek żaluzjowych

Przewodność cieplna λ = 0,025 W/(mK)

■ np. zaszpachlowanie zaprawą Readygips 2-3 mm ■ np. wzmocnienie płytą gipsową ≥ 6,5 mm

Knauf InTherm

Płyta do izolacji ościeży 
Knauf InTherm Płyta do izolacji ościeży 

Knauf InTherm

Taśma LDS
Pasy z folii paroizolacyjnej
LDS 2 Silk / LDS 100

Taśma LDS 

Płytę Knauf ≥ 6,5 mm 
przykleić klejem gipsowym 

Perlfix na całej powierzchni

Przykleić klejem gipsowym 
Perlfix na pasie płyty

Przykleić klejem gipsowym  
Perlfix na całej powierzchni 

Folia do poł. okiennych *)Uniflott + taśma przekład.
Przykleić klejem gipsowym 
Perlfix na całej powierzchni

Zaprawa Readygips 2-3 mm
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Knauf InTherm

Laibungsdämmplatte
Knauf InTherm
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Knauf InTherm

Wärmeleitfähigkeit     = 0,025 W/(mK)

zur Dämmung von Fensterlaibungen und Rollladenkästen

Details für hohe thermische Qualität in Anschlussbereichen
W631-H42 Fensterlaibung - Vorsatzschale

1250

Überputzbare Fensteranschlussfolie nach Merkblatt "Verputzen von Fensteranschlussfolien" des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.

Maßstab 1:5

Maße in mm

*)

W631-H40 Fensterlaibung - Trockenputz

vollflächig mit
Perlfix ankleben

Uniflott + Trenn-Fix

Dämmung in der Fensterlaibung mit Knauf InTherm Laibungsdämmplatten, um Tauwasser- und Schimmelbildung zu vermeiden

Hinweise Laibungsdämmplatte stets flächig mit Readygips, Schichtdicke 2 bis 3 mm, überspachteln. In Bereichen erhöhter mechanischer Beanspruchung,
z.B. Schulen, wird statt des Überspachtelns die Verstärkung mit einer mindestens 6,5 mm dicken Gipsplatte empfohlen.
Anwendung der Laibungsdämmplatte nur in Fenster- und Türlaibungen bis 400 mm Laibungstiefe. Bei der Verarbeitung möglichst Querstöße 
vermeiden, ansonsten Fugendeckstreifen Kurt verwenden. 

vollflächig mit

Fensteranschlussfolie *)

vollflächig mit Perlfix auf
Plattenstreifen ankleben

10
 / 2

0 800

10

20
10

20

LDS Kleberaupe

LDS Haftklebeband
Streifen aus Dampfbrems-
bahn LDS 2 Silk / LDS 100

Knauf InTherm Laibungsdämmplatte

Knauf Platte  6,5 mm
vollflächig mit Perlfix

 ankleben

Laibungsdämmplatte

Perlfix ankleben

Readygips 2 - 3 mm

z.B. Überspachtelung mit 2 - 3 mm Readygips z.B. Verstärkung mit einer  6,5 mm Gipsplatte

Laibungsdämmplatte stets vollflächig mit Perlfix ansetzen (Dünnbett-Verfahren). Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist eine Vorbehandlung
mit Knauf Aufbrennsperre erforderlich. Unebene Untergründe ggf. vorher mit Putz oder Gipsplatte (Perlfix-Batzen) ausgleichen.

W61 Sonderelemente für Wärmebrückenbereiche
Knauf InTherm Laibungsdämmplatte

29
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W61 Systemy suchych tynków i przedścianek
Szczeliny dylatacyjne / Otwory drzwiowe / Przedścianka

30

Szczeliny dylatacyjne – widok bez folii paroizolacyjnej                                  Skala 1:5 – Wymiary w mm

W611-H3    Szczelina dylatacyjna z profilem aluminiowym            W611-H7    Szczelina dylatacyjna

W623-BFU1 Szczelina dylatacyjna               W653-BFU1 Szczelina dylatacyjna

W625-BFU1 Szczelina dylatacyjna                W626-BFU1 Szczelina dylatacyjna

Otwory drzwiowe – Okładzina                                           Rysunek schematyczny    Knauf Przedścianka        Obudowa z instalacją przed licem ściany

Spoiny podłużne na nadprożu drzwiowym nie umieszczać 
wzdłuż otworu drzwiowego, lecz z przesunięciem do środka 
nadproża drzwiowego.

Karta systemowa W11 Knauf Ściany szkieletowe Karta systemowa W21 Knauf Elementy sanitarne do wbudowania

■ Suchy tynk i przedścianki

Okładzina

Profil UW 
Profil CW 

Płyty Knauf 
Wkręt szybkiego montażu TN

Profil UD
Profil CD 60x27  

Kołek 
Wieszak bezpośredni

Profil CW
Blachowkręt LB 3,5x9,5
w rozstawie ≤ 750 mm

Profil dylatacyjny Profil do ochrony krawędzi 23/13, 
w razie potrzeby

Pas płyty
szer. ok. 100 mm, 

montować klejem Perlfix 

Perlfix 
Pas płyty 
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W623C / W629C Przedścianki Knauf Cleaneo® Akustik
Metalowa konstrukcja nośna CD 60x27, mocowana bezpośrednio / Stojaki metalowe z podwójnych profili CW, wolnostojące

31

■ z podwójnym profilem CW, wolnostojącym
W629C

■ z profilem CD, mocowanym bezpośrednio
W623C

Konstrukcja ściany                   Skala 1:5       Rysunek schematyczny

Szczegóły Skala 1:5

W629C-VO20 Połączenie ze stropem – Profil podwójny CW               W623C-VO20 Połączenie ze stropem – Profil CD

W629C-VM20 Styk płyty – Profil podwójny CW           W623C-VM20 Styk płyty – Profil CD

■ Zalecenie: w miejscu łączenia płyt 
    używać płyty bez perforacji

■ Rozstaw osiowy słupków ≤ 300 mm
■ Wysokość ściany ≤ 3,50 m (większe wys. ściany na życzenie)

Blachowkręt LB 3,5x9,5
w rozstawie ≤ 750 mm 

Profil podwójny CW 
Pasy płyty 12,5 mm

Profil CD 60x27
Wieszak bezpośredni, 
długość ramienia 120 mm

Płyta Cleaneo® Akustik

Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35 
Rozstaw wkrętów w obrębie
 płyty Cleaneo® Akustik 170 mm

Płyta Cleaneo® Akustik
Nasadzony fryz 

Uniflott + taśma przekładkowa

np. D127 np. D127

Płyta Knauf 
Płyta Cleaneo® Akustik

Płyta Cleaneo® Akustik
z nieperforowanym brzegiem 
Pas płyty zamocowany na profilu
podwójnym CW

Uniflott + Taśma spoinowa

Płyty Knauf 2 x 12,5 mm

Płyta Cleaneo® Akustik
z ciągłą perforacją 
Pas płyty zamocowany na profilu CD

Uniflott

Wieszak bezpośredni 120 mm

Płyty Knauf 2 x 12,5 mm

Wartości pochłaniania dźwięku:
zgodnie z zeszytem technicznym D12 Systemy sufitów akustycznych
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W61 Suchy tynk Knauf
Zużycie materiałów na wybranych przykładach

Zużycie materiałów na m² bez uwzględnienia 
odpadów
■ Ilości odnoszą się do powierzchni ściany:
   H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m²
■ Materiał obcy = wydrukowano kursywą
■ wg p. = według potrzeb
■ Dane bez określonych wymagań fizyczno-budowlanych

Produkty Knauf
Insulation:
Materiał izolacyjny, 
Folia paroizolacyjna LDS 2 
Silk / LDS 100, 
Taśma LDS, 
Taśma LDS 2,

60
 m

4,00 m

lub

lub

lub

Nazwa Jednostka Ilość jako wartość przeciętna 
Grubość płyty w mm

W611 
GKB

W624 
MW

W631
 EPS

W631 
InTherm

9,5 12,5 12,5 9,5 12,5 12,5

Płyty gipsowo-kartonowe / Termopłyty
Knauf Płyta GKB; 9,5/12,5 mm; 1250 mm szer.; 2 do 3 m dł. m2 1,0 1,0 - - - -

Knauf termopłyta MW; 900 mm szer.; 2,6 m dł. m2 - - 1,0 - - -

Knauf termopłyta EPS; 1250 mm szer.; 2,5 m m2 - - - 1,0 1,0 -
Knauf InTherm Płyta warstwowa; 600 mm szer.; 2,5 m dł. m2 - - - - - 1,0

Knauf InTherm Klin izolacyjny; 400 mm szer.; 1 m dł. szt. - - - - - wg p.

Knauf InTherm Płyta do izolacji ościeży; 800 mm szer.; 1,25 m dł. szt. - - - - - wg p.
Knauf Pas wełny mineralnej do izolacji brzegów; 12/100 mm; 1,2 m dł. m - - wg p. wg p. wg p. 1,3

Sposób montażu płyt
 A   Wykonanie metodą cienkowarstwową

Osadzanie tynku suchego: zaprawa Fugenfüller Leicht kg 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0
Wzmacnianie wełny mineralnej: zaprawa Fugenfüller Leicht kg - - 1,0 - - -
 B   Wykonanie na plackach kleju gipsowego Perlfix
Osadzanie tynku suchego: zaprawa Perlfix kg 4,0 3,4 4,1 4,0 3,4 4,4
Wzmacnianie wełny mineralnej: zaprawa Perlfix kg - - 0,7 - - -
 C   Wykonanie z pasami płyt
Pasy z płyt Knauf GKB 9,5/12,5 mm m 3,3 2,6 3,1 3,3 2,6 2,5
Osadzanie pasów płyty: zaprawa Perlfix kg 2,9 2,3 2,7 2,9 2,3 2,3
Osadzanie tynku suchego: zaprawa Fugenfüller Leicht kg 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0
Wzmacnianie wełny mineralnej: zaprawa Fugenfüller Leicht kg - - 1,0 - - -
Szpachlowanie
       Uniflott / Uniflott impregnowany; przy szpachlowaniu ręcznym
       TRIAS; przy szpachlowaniu ręcznym kg 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25 0,35

Taśma spoinowa m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Taśma przekładkowa, 65 mm szer., samoprzylepna m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Masa szpachlowa F1 kg wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

       Narożnik ochronny 23/13; 2,75 m dł. 
       Narożnik ochronny 31/31; 2,6 m lub 3 m dł.

m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Kołki szt. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Przygotowanie podłoża
       Środek gruntujący Knauf Aufbrennsperre 
       Knauf BETONKONTAKT
 

kg 0,1
0,25 do 
0,35

0,1
0,25 do 
0,35

0,1
0,25 do 
0,35

0,1
0,25 do 
0,35

0,1
0,25 do 
0,35

0,1
0,25 do 
0,35
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W61 Przedścianka Knauf
Zużycie materiałowe na wybranych przykładach

Zużycie materiałów na m² bez uwzględnienia 
odpadów
■ Ilości odnoszą się do powierzchni ściany:
   H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²
■ wg p. = według potrzeb
■ Dane bez określonych wymagań fizyczno-budowlanych

Produkty Knauf
Insulation:
Materiał izolacyjny, 
Folia paroizolacyjna LDS 
2 Silk / LDS 100, 
Taśma LDS, 
Taśma LDS

2,
75

 m

4,00 m

Nazwa Jednostka Ilość jako wartość przeciętna 
Grubość płyty w mm

W623 
12,5 2 x 12,5

W623C 
2 x 12,5

W625 
12,5

W626 
2 x 12,5

W653 
20 / 25

W629C 
2 x 12,5

Konstrukcja nośna
Knauf Profil UD 28x27x0,6; 3 m dł. m 0,7 0,7 0,7 - - - -
Knauf Profil CD 60x27; 4 m dł. m 2 2 3,5 - - - -

       Knauf wieszak bezpośredni dla CD 60x27, 120 mm szt. 0,7 0,7 1,3 - - - -
       Knauf taśma akustyczna 70/3,2 mm, 75 mm dł. m 0,1 0,1 0,1 - - - -

Knauf Wkręt z blachy LN 3,5x9 mm (mocowanie wieszaków) szt. 1,4 1,4 2,6 - - - -
       Knauf Profil UW 50x40x0,6; 4 m dł.
       Knauf Profil UW 75x40x0,6; 4 m dł.
       Knauf Profil UW 100x40x0,6; 4 m dł.

m
- - - - - 0,7
-
-

-
-

-
-

0,7 0,7 0,7 -
-

       Knauf Profil CW 50x50x0,6
       Knauf Profil CW 75x50x0,6
       Knauf Profil CW 100x50x0,6

m
- - -

2
 
2 1,25

6,5
-
-- - -

Blachowkręty LB 3,5x9,5 mm (połączenie podwójnego profilu CW) szt. - - - - - - 5,5

Taśma akustyczna
szt.
m

0,2
0,7

0,2
0,7

0,2
0,7

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2

       Knauf Kołki „K” 6/35
       Knauf Kołki K 6/50 (przy tynkowanych powierzchniach łączonych)
       Montaż profili Knauf
       Montaż wieszaków bezpośrednich/wiesz. bezpośr. wahadł. szt. 0,9

0,7
0,9
0,7

0,9
1,3

1,6
-

1,6
-

1,6
-

1,6
-

Profil narożnikowy m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.
Profil elastyczny m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Grubość warstwy izolacji ......... mm m2 wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Przestrzegać izolacyjności cieplnej / akustycznej – patrz strona 4
Knauf Pas izolacji brzegowej z wełny mineralnej; 12/100 mm; 1,2 m dł. m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Knauf Płyty patrz tabela str. 20 m2 1 2 wg p. 1 2 1 wg p.

Knauf Pas płyty (jako podkład pod płyty Cleaneo ® Akustik) m - - wg p. - - - wg p.

Knauf InTherm Klin izolacyjny; 400 mm szer.; 1 m dł. szt. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Knauf InTherm Płyta do izolacji ościeży; 800 mm szer.; 1,25 m dł. szt. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Złącze śrubowe
Montaż płyt Knauf - Knauf Środki mocujące patrz str. 20

1. warstwa
szt.

15 7 wg p. 15 7 13 wg p.
2. warstwa - 15 wg p. - 15 - wg p.

Szpachlowanie

       Uniflott / Uniflott impregnowany; przy szpachlowaniu ręcznym
       TRIAS; przy szpachlowaniu ręcznym
       Jointfiller Super; przy szpachlowaniu maszynowym

kg 0,25

0,3

0,4

0,5

0,35

0,45

0,25

0,3

0,4

0,5

0,4

-

0,35

0,45
Taśma spoinowa m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

Taśma przekładkowa, 65 mm szer., samoprzylepna m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

       Narożnik ochronny 23/13; 2,75 m dł. 
       Narożnik ochronny 31/31; 2,6 m lub 3 m dł. m wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p. wg p.

lub
lub

lub
lub

lub

lub
lub

lub
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W61 Suchy tynk Knauf
Teksty ofertowe

Lp. Opis Ilość Cena. jedn. Cena całk.

...... Suchy tynk z płyt gipsowo-kartonowych DIN 18180: GKB/ GKBI *, grubość płyty 9,5/ 12,5 * mm,
na ścianach / ościeżach, głębokość w cm ................ *, wysokość montażu w m …. ,

Montaż metodą cienkowarstwową na równym podłożu */
Montaż na plackach zaprawy klejowej na nierównym podłożu do 20 mm */
Montaż na pasach płyty na nierównym podłożu > 20 mm *,

Szpachlowanie płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/..............*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *.

Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt: Suchy tynk Knauf z płyt gipsowo-kartonowych W611
........      m2 ........... zł ........... zł

...... Suchy tynk jako izolacja wew. z płyt gipsowych GKF DIN 18180, grubość płyty 12,5 mm,
jako termopłyta z warstwą izolacji z wełny mineralnej DIN EN 13163
ze współ. przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(mK), grubość warstwy izolacji 20/ 30/ 50 * mm,
na ścianach/ ościeżach, głębokość w cm ….. *, wysokość montażu w m ….. ,

Montaż metodą cienkowarstwową na równym podłożu */
Montaż na plackach zaprawy klejowej na nierównym podłożu do 20 mm */
Montaż na pasach płyty na nierównym podłożu > 20 mm *,

Szpachlowanie płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/..............*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *. 
Połączenia z bocznymi elementami konstrukcji szczelnie zaszpachlować.

Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt: W624 – Suchy tynk Knauf z termopłyt MW W624
........      m2 ........... zł ........... zł

...... Suchy tynk jako izolacja wew. z płyt gipsowych GKB DIN 18180, grubość płyty 9,5/12,5* mm,
jako termopłyta DIN 18184 z warstwą izolacji ze styropianu EPS ze współczynnikiem 
przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(mK), grubość warstwy izolacji 20/ 30/ 40 * mm,
na ścianach/ ościeżach, głębokość w cm ….. *, wysokość montażu w m …... ,

Montaż metodą cienkowarstwową na równym podłożu/
Montaż na plackach zaprawy klejowej na nierównym podłożu do 20 mm/
Montaż na pasach płyty na nierównym podłożu > 20 mm *,

Szpachlowanie płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/..............*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *. 
Połączenia z bocznymi elementami konstrukcji szczelnie zaszpachlować.
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt: W631 – Suchy tynk Knauf z termopłyt EPS
........      m2 ........... zł ........... zł

...... Suchy tynk jako izolacja wew. z płyt gipsowych GKB DIN 18180, grubość płyty 12,5 mm, 
jako termopłyta DIN 18184 z warstwą izolacji ze styropianu EPS ze współczynnikiem 
przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/(mK), grubość warstwy izolacji 40/ 60 mm*, z wbudowaną 
paroizolacją* na ścianach/ ościeżach, głębokość w cm …. *, wysokość montażu w m …….. ,

Montaż metodą cienkowarstwową na równym podłożu/
Montaż na plackach zaprawy klejowej na nierównym podłożu do 20 mm/
Montaż na pasach płyty na nierównym podłożu > 20 mm *,

Szpachlowanie płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/..............*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *.
Połączenia z bocznymi elementami konstrukcji szczelnie zaszpachlować.
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt: W631 – Suchy tynk Knauf z termopłyt Knauf InTherm

........      m2 ........... zł ........... zł
* Niepotrzebne skreślić     Suma        .......... zł
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W61 Suchy tynk Knauf
Teksty ofertowe

Lp. Opis Ilość Cena. jedn. Cena całk.

...... Izolacja wewnętrzna na ościeżach okiennych/drzwiowych *,
z płyt izolac. z pianki sztywnej poliuretanowej ze współ. przewodzenia ciepła λ = 0,025 W/(mK),
obustronnie pokryte kartonem, grubość całkowita 10/20 * mm,
Głębokość ościeża w cm........... , osadzić na całej powierzchni przy użyciu zaprawy do 
osadzania płyt,
zaszpachlować na całej powierzchni na grubość ok. 2-3 mm.
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt: Knauf InTherm Płyta do izolacji ościeży ........      m ........... zł ........... zł
...... Izolacja wewnętrzna przy połączeniu stropu międzypiętrowego ze ścianą zewnętrzną, 

z klinów izolacyjnych z pianki sztywnej poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
= 0,030 W/(mK), obustronnie pokryte kartonem, grubość warstwy izolacji 3-40 mm rosnąco,
Szerokość klina izolacyjnego: 400 mm,
osadzić na całej powierzchni przy użyciu zaprawy do osadzania płyt,

Wykonanie wraz ze szpachlowaniem na całej powierzchni o grubości ok. 2-3 mm.

Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt: Knauf InTherm Klin izolacyjny 
........      m ........... zł ........... zł

...... Połączenie ze skosem dachu, jako dodatek do suchego tynku,
Szpachlowanie taśmą spoinową.
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61, rysunek nr W631-V21/ W631-V22 *.

........      m ........... zł ........... zł
...... Narożnik ochronny, jako dodatek do suchego tynku*),

prostokątny / kąt w °................., Wykonanie z nacięciem V.  

Produkt: W612  – Suchy tynk Knauf z płyt z nacięciem V ........      m ........... zł ........... zł
...... Poszycie lizen jako suchy tynk, 

wykonanie z nacięciem V.  
Szerokość x głębokość w mm ............. x ...…..,
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61, rysunek nr W612-B1.

Produkt: Produkt: W612  – Suchy tynk Knauf z płyt z nacięciem V
........      m ........... zł ........... zł

...... Szczelina dylatacyjna z podłożonym pasem płyty, profil do ochrony krawędzi 23/13, *
jako dodatek do suchego tynku,
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61, rysunek nr W611-H7.

........      m ........... zł ........... zł
...... Szczelina dylatacyjna w profilu ...................................,

jako dodatek do suchego tynku,
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61, rysunek nr W611-H3.

........      m ........... zł ........... z
...... Wycięcie jako dodatek do suchego tynku, średnica w m 67/74* na puszki przełączników.

.......      szt. ........... zł ........... zł

* Niepotrzebne skreślić     Suma        .......... zł
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W61 Przedścianki Knauf
Teksty ofertowe

Lp. Opis Ilość Cena. jedn. Cena całk.

...... Okładziny ścienne, wewnątrz, wysokość w m ..............................,
Podłoże służące do zamocowania: stal/mur .............../ drewno / beton lekki *,
Oceniany współczynnik izolacji akustycznej DIN 4109 Rw,R w dB ……… , *
w połączeniu z istniejącą ścianą, ciężar w odniesieniu do powierzchni w kg/m² .......... , *
Współczynnik przenikania ciepła DIN 4108-2, współczynnik U w W/(m²K) ……… , *
ze szczelną folią paroizolacyjną, współczynnik sd 2/ 100/ ……. * m,
Produkt: Knauf Insulation LDS 2 Silk/ LDS 100 * lub równoważny. * 
Konstrukcja nośna z ocynkowanych profili stalowych DIN 18182-1, profile  
CD 60x27, z wieszakami bezpośrednimi * zamocowanymi na istniejącej 
ścianie.
Warstwa izolacji z wełny mineralnej zgodnie z normą DIN EN 13162, grubość 30/ 40/ 50/ 60/ 
70/ 80 * mm,
minimalna gęstość surowa w kg/m³ ..............,* przewodność cieplna λ = 0,040 W/(mK),*
wzdłużny opór przepływu zgodnie z normą DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa∙s/m²,* 
Produkt: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T/ TP 115 * lub równoważny. * 
Poszycie z płyt gipsowych DIN 18180: Knauf Diamant/ GKB/ GKBI/ GKF/ GKFI *, obróbka 
zgodnie z normą DIN 18181, jednowarstwowe/dwuwarstwowe *, grubość płyty 12,5/ 2x12,5*mm.
Szpachlowanie płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/ ..............*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *.
Połączenia z bocznymi elementami konstrukcji szczelnie zaszpachlować. *
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt/system: W623 – Przedścianka Knauf z profilem CD 60x27

........      m2 ........... zł ........... zł
...... Wolnostojąca okładzina ścienna DIN 4103-1, strefa montażu 1/ 2 *,

wysokość w m.........., grubość 75/ 87,5/ 100/ 112,5/ 125 * mm,
Oceniany współczynnik izolacji akustycznej DIN 4109 Rw,R w dB …… , *
w połączeniu z istniejącą ścianą, ciężar w odniesieniu do powierzchni w kg/m² .......... , *
Współczynnik przenikania ciepła DIN 4108-2, współczynnik U w W/(m²K) …….. , *
ze szczelną folią paroizolacyjną, współczynnik sd 2/ 100/ * m,
Produkt: Knauf Insulation LDS 2 Silk/ LDS 100 * lub równoważny. *
Połączenia obwodowe sztywne, istniejące podłoże do mocowania ............,
Konstrukcja nośna z ocynkowanych profili stalowych DIN 18182-1, profile 
CW 50/ 75/ 100 *. 
Warstwa izolacji z wełny mineralnej zgodnie z normą DIN EN 13162, grubość 30/ 40/ 50/ 60/ 
70/ 80 * mm,
minimalna gęstość surowa w kg/m³ .......... * przewodność cieplna λ = 0,040 W/(mK),*
wzdłużny opór przepływu zgodnie z normą DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa∙s/m²,* 
Produkt: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T/ TP 115 * lub równoważny. *
Okładzina z płyt gipsowych DIN 18180: Knauf Diamant/ GKB/ GKBI/ GKF/ GKFI *,  
obróbka zgodnie z normą DIN 18181, jednowarstwowe/dwuwarstwowe *, grubość płyty 
12,5/ 2x12,5 * mm.
Szpachlowanie płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/.................*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *. 
Połączenia z bocznymi elementami konstrukcji zaszpachlować. * 
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61. 

Produkt / system: W625 / W626 – Przedścianka Knauf z profilem CW z poszyciem 
jednowarstwowym i dwuwarstwowym

........      m2 ........... zł ........... zł

* Niepotrzebne skreślić     Suma        .......... zł
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W61 Przedścianki Knauf
Teksty ofertowe

Lp. Opis Ilość Cena. jedn. Cena całk.

...... Wolnostojąca przedścianka DIN 4103-1, strefa montażu 1/ 2 *,
wysokość w m............., grubość 95/ 100/ 120/ 125 * mm,
Współczynnik izolacyjności akustycznej DIN 4109 Rw,R w dB …….. , *
w połączeniu z istniejącą ścianą, ciężar w odniesieniu do powierzchni w kg/m² ............., *
Współczynnik przenikania ciepła DIN 4108-2, współczynnik U w W/(m²K) .............., *
ze szczelną folią paroizolacyjną, współczynnik sd 2/ 100/ …........ * m,
Produkt: Knauf Insulation LDS 2 Silk/ LDS 100 * lub równoważny. *
Połączenia obwodowe sztywne, istniejące podłoże do mocowania ...................... 
Konstrukcja nośna z ocynkowanych profili stalowych DIN 18182-1, stojaki metalowe 
CW 75/ 100*.
Warstwa izolacji z wełny mineralnej zgodnie z normą DIN EN 13162, grubość 30/ 40/ 50/ 60/ 
70/ 80 * mm,
minimalna gęstość surowa w kg/m³.........* przewodność cieplna λ = 0,040 W/(mK),*
wzdłużny opór przepływu zgodnie z normą DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa∙s/m²,*
Produkt: Knauf Insulation Thermolan TI 140 T/ TP 115 * lub równoważny. *
Poszycie z płyt gipsowych DIN 18180: płyty masywne GKF/ GKFI *,
obróbka zgodnie z normą DIN 18181, jednowarstwowe, grubość płyty 20/ 25 * mm. 
Szpachlowanie płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/..............*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *.
Połączenia z bocznymi elementami konstrukcji szczelnie zaszpachlować. * 
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61. 

Produkt / system: W653 – Przedścianka Knauf z profilem CW, z płytą masywną

........      m2 ........... zł ........... zł
...... Suchy tynk/Wolnostojąca przedścianka DIN 4103-1, strefa montażu 1/ 2 *,

wysokość w m .............., grubość 52,5/ 75 * mm,
jako absorber, współczynnik pochłaniania dźwięku DIN EN ISO 11654 aW = ………. ,
Połączenia obwodowe sztywne, istniejące podłoże do mocowania ...................,
Konstrukcja nośna z ocynkowanych profili stalowych DIN 18182-1,
profile stojakowe CD 60x27, z wieszakami bezpośrednimi, mocowane na istniejącej ścianie */
Stojaki metalowe CW 50 jako podwójne profile*.
Tłumienie pustki wełną mineralną zgodnie z normą DIN EN 13162, grubość 40 mm,
wzdłużny opór przepływu wg DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa∙s/m²,
Produkt: Knauf Insulation Akustik Płyta izolacyjna TP 440 lub równoważna.
Poszycie z płyt gipsowych DIN 18180, obróbka zgodnie z normą DIN 18181,
Knauf Diamant/ GKB *, dwuwarstwowa grubość płyty 2x12,5 mm, do wysokości ............. m,
powyżej jedna warstwa pasa płyt gipsowych, zamocowanych na profilach stojakowych oraz
wierzchnia warstwa z perforowanych/szczelinowych* płyt gipsowych Knauf Cleaneo® Akustik z 
efektem oczyszczania powietrza, jednowarstwowe, grubość płyty 12,5 mm,
Szeregi perforacji proste:  prosta perforacja okrągła R: 6/18 R/ 8/18 R/ 10/23 R/ 12/25 R/ 15/30 R */
                                        prosta perforacja kwadratowa Q: 8/18 Q/ 12/25 Q */ 
Szeregi perforacji z przesunięciem: przesunięta perforacja okrągła R: 8/12/50 R/ 12/20/66 R */
                                                         perforacja rozproszona PLUS R: 8/15/20 R/ 12/20/35 R */
Perforacja blokowa: perforacja prosta okrągła R: 8/18 R/ 12/25 R/ ..................*,
                                 jako perforacja blokowa: typ B4/ B5/ B6 */
                                 perforacja prosta kwadratowa Q: 12/25 Q/ ...................*,
                                 jako perforacja blokowa: typ B4/ B5/ B6 */ 
Perforacja blokowa: perforacja szczelinowa „slotline” jako szczeliny blokowe: typ B4/ B5/ B6 *,
Odwrotna strona pokryta włókniną standardową Knauf Standardvlies, w kolorze białym/
czarnym/ ……… *,
Szpachlowanie nieperforowanych płyt gipsowych zgodnie z instrukcją nr 2 (IGG, grudzień 2007)
Poziom szpachlowania Q1 Szpachlowanie podstawowe pod tynkowanie/.............*/
Poziom szpachlowania Q2 Szpachlowanie standardowe *,

Wykończenie spoin płyt Knauf Cleaneo® Akustik:
szpachlowane / z profilem do zakrywania spoin Knauf, kolor .......... / ......…. *.
Wykonanie zgodnie z kartą systemową Knauf W61.

Produkt / system: W623C/ W629C – Przedścianka Knauf Cleaneo® Akustik z profilem 
CD 60x27 lub z podwójnymi profilami CW

........      m2 ........... zł ........... zł
* Niepotrzebne skreślić     Suma        ........... zł
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W61 Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek
Konstrukcja, montaż

Konstrukcja

Wybrać odpowiednie płyty gipsowo-kartonowe/ 
termopłyty Knauf do suchego tynku lub przedścia-
nek odpowiednio do wymagań fizyczno-budowla-
nych i technicznych (patrz str. 3 i 20).
Suchy tynk
Płyty Knauf i termopłyty Knauf mocowane 
są na istniejących ścianach bez konstrukcji nośnej 
za pomocą kleju gipsowego. Szczeliny dylatacyj-
ne konstrukcji surowej należy uwzględnić w su-
chym tynku.

Płyty Knauf z nacięciem V
Płyty Knauf z nacięciami V stosowane są do 
ościeży, okładzin wsporników. W zależności 
od kombinacji przednich i tylnych nacięć V można 
tworzyć skomplikowane bryły, przejścia z przesu-
niętych płaszczyzn i szczeliny pozorne.
Przedścianki
Przedścianki składają się z metalowej konstrukcji 
nośnej i jednostronnie przykręconych jednowar-
stwowych / dwuwarstwowych płyt Knauf. Kon-
strukcja nośna jest obwodowo połączona z grani-
czącymi częściami konstrukcyjnymi i w przypadku 

typu W623 dodatkowo przymocowana do podło-
ża.
W konstrukcję nośną wbudowywane są materiały 
izolacyjne do ochrony akustycznej i cieplnej oraz 
instalacje (elektryczne, sanitarne...).
Szczeliny dylatacyjne konstrukcji surowej 
uwzględnić w konstrukcji przedścianek. Przy 
ciągłych przedściankach niezbędne są szczeliny 
dylatacyjne w odstępie ok. 15 m.
Przy okładzinie dwuwarstwowej i rozstawie osio-
wym słupków ≤ 60 cm zapewniona jest odporność 
na uderzenia piłką.

Montaż

Suchy tynk
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, stabilne, czyste, od-
pylone i suche, powierzchnie betonowe muszą 
być suche, wolne od spieków i resztek. Gładkie, 
niechłonne powierzchnie betonowe zagruntować 
środkiem Betonkontakt.
Silnie higroskopijne podłoża zagruntować środ-
kiem gruntującym (w rozcieńczeniu z wodą w sto-
sunku 1:3).
Sposoby montażu płyt
■Wykonanie metodą cienkowarstwową na rów-

nym podłożu (np. beton). Nałożyć pacą zęba-
tą zaprawę Fugenffüller Leicht obwodowo na 
brzegu płyty i ewentualnie w środku pasmami.

■ Na nierównym podłożu < 20 mm (np. mur) kłaść 
placki masy Perlfix co około 350 mm. Na brzegu 
placki kłaść gęściej.

■ Na nierównej powierzchni > 20 mm (np. mur 
w starym budownictwie) osadzić na zaprawie 
Perlfix pasy płyty o szer. ok. 100 mm zgodnie 
z geometrią płyty, a płyty przyklejać na pasy 
za pomocą zaprawy Fugenfüller Leicht metodą 
cienkowarstwową. Płyty o grubości 12,5 mm 
z jednym / płyty o grubości 9,5 mm z dwoma 
środkowymi pasami podłużnymi / montować na 
rzędach placków zaprawy.

■ Na ościeżach okiennych i drzwiowych kominach 
i w strefach, w których będą później mocowa-
ne cięższe przedmioty, nakładać na całej po-
wierzchni.

■ Jeżeli przewiduje się położenie płytek ceramicz-
nych, należy położyć dodatkowy pas lub rząd 
zaprawy do osadzania płyt.

■ Na termopłytach z wełny mineralnej w strefach 
przyklejania płyt należy bezpośrednio przed 
montażem za pomocą kielni do wygładzania 
wcisnąć cienką warstwę zaprawy do osadzania 
płyt w warstwę izolacji. 

Przykładanie płyt
Zaleca się stosowanie płyt (termopłyt) Knauf o wy-
sokości pomieszczenia. Płytę przyłożyć pionowo i 
pod odpowiednim kątem  do podłoża, przycisnąć 
i opukać łatą. Opukanie i wypozycjonowanie płyt 
musi być zakończone przed rozpoczęciem tward-
nienia zaprawy.

Minimalna grubość warstwy placków masy Perlfix, 
jakiej należy przestrzegać, wynosi po wyrównaniu 
płyt 5 mm.
Uwaga:
Termopłyty poddawać obróbce w możliwie 
najkrótszym czasie.

Nacięcie V
■ Dzięki nacięciom V, frezom do kartonu po stro-

nie licowej lub tylnej płyt Knauf lub z obu stron 
powstają po złożeniu idealne, bardzo równe 
krawędzie.

■ Płyty z nacięciem V są dostępne niesklejane lub 
fabrycznie sklejane jako elementy formowane.

■ Powłoki L i S także z fazowanym wykończeniem 
krawędzi, fabrycznie sklejane.

■ Nacięcia V zagruntować środkiem głęboko 
gruntującym Knauf Tiefengrund, a następnie 
masą klejową Knauf Weißleim.

Przedścianki
Konstrukcja nośna
■Profile do połączeń z bocznymi elementami 

konstrukcyjnymi uszczelnić na odwrotnej stro-
nie kitem do przegród (2 pasma) lub taśmą 
uszczelniającą. W razie wymagań akustycznych 
uszczelnić starannie kitem do przegród zgodnie 
z normą DIN 4109 zał. 1 punkt 5.2; porowate 
pasy uszczelnienia, jak np. taśma uszczelniają-
ca, z reguły się tu nie nadają.

■ Profile brzegowe zamocować odpowiednimi 
środkami do mocowania; odstęp mocowań 1 m, 
na ścianach co najmniej 3 punkty mocowania. 
Boczne elementy konstrukcyjne masywne: kołki 
/ gwoździe sufitowe Knauf. Boczne elementy 
konstrukcyjne niemasywne: elementy kotwiące 
specjalnie przeznaczone do materiału budowla-
nego.

■ W625/W626: w rozstawie osiowym 60 cm 
wstawić profile CW do profili UW i wyrównać. 
W przypadku W625 z płytkami ceramicznymi: 
odstęp między osiami stojaków zmniejszyć do 
maks. 40 cm.

■ W653: w odstępie osi 100 cm wstawić profile 
CW do profili UW i wyrównać.

■ W623: wyrównane na długości profile CD wsta-
wić w odstępie osi 600 mm w profile UD i wypo-
zycjonować. Mocowanie profili CD na istniejącej 
ścianie za pomocą wieszaków bezpośrednich/
wieszaków bezpośrednich wahadłowych w od-
stępie 1,5 m.

■ W623C: wyrównane na długości profile CD 
wstawić w odstępie osi 312,5 mm w profile UD 
i wypozycjonować. Mocowanie profili CD na 
istniejącej ścianie za pomocą wieszaków bez-
pośrednich w odstępie 1,5 m.

■ W629C: podwójne stojaki z dwóch profili sto-
jakowych CW, nitowane/skręcane śrubami od 
strony ściegu co 750 mm, w odstępie osi 312,5 
mm wstawić do profili UW i wyrównać.

Materiały izolacyjne
W zależności od wymagań względem ochrony 
akustycznej i cieplnej ułożyć materiał izolacyjny 
między okładziną ścienną a ścianą zewnętrzną 
lub ścianą odgradzającą od nieogrzewanych po-
mieszczeń.
Okładzina
■ Okładzinę wykonywać pionowo ułożonymi płyta-

mi Knauf, najlepiej o wysokości pomieszczenia, 
w wersji W623/ W625 i W626, a poziomo ułożo-
nymi płytami w wersji W653.

■ Czołowe łączenia płyt układać z przesunięciem 
co najmniej 400 mm. Styki krawędzi podłużnych 
układać z przemieszczeniem przy układaniu 
drugiej warstwy poszycia.

■ W przypadku przedścianki Knauf Cleaneo® Aku-
stik W623C/W629C poszycie stref absorbera z 
1 warstwą pasów płyty gipsowej 12,5 mm na 
profilach stojakowych oraz warstwie pokrywają-
cej z płyt Knauf Cleaneo® Akustik.

■ Mocowanie płyt kołkami do szybkiego montażu 
Knauf Schnellbauschrauben z zachowaniem 
odstępów podanych na stronie 20.

Uwagi ogólne
Jeżeli istnieją wymagania względem szczelności, 
w szczególności izolacji wewnętrznej, to szczel-
ność musi być zapewniona środkami konstrukcyj-
nymi. 
Patrz także strona 5 i rysunki szczegółowe.
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W61 Knauf Systemy suchych tynków i przedścianek
Szpachlowanie, okładziny

Szpachlowanie

Jakość powierzchni
■ Szpachlowanie płyt gipsowych w wymaganej 

klasie jakości Q1 do Q4. 

Materiały do szpachlowania
Stosować odpowiednie materiały do szpachlowa-
nia zgodnie z wymaganiami jakościowymi i typem 
płyty:
■ TRIAS: szpachlowanie ręczne bez taśm do 

spoin: HRAK, HRK / z taśmą do spoin Knauf 
Kurt: AK; bardzo łatwe do zmieszania, szcze-
gólnie elastyczne i łatwe w szlifowaniu, odpor-
ne i nadające się do pomieszczeń wilgotnych, 
zredukowane właściwości absorpcji dla obrazu 
spoiny o niskim kontraście;

■ Uniflott: szpachlowanie ręczne bez taśmy spo-
inowej:  HRAK,  HRK i Cleaneo® Akustik / z ta-
śmą spoinową AK;

■ Uniflott z impregnacją: szpachlowanie ręczne 
impregnowanych (zielonych) płyt bez taśm 
spoinowych: HRAK, HRK; wodoodporne: pod 
względem koloru z dopasowanym zielonym 
odcieniem.

■ Fugenfüller Leicht: szpachlowanie ręczne z ta-
śmą spoinową: HRAK, AK;

■ Jointfiller Super: szpachlowanie maszynowe 
z taśmą do spoin Knauf Kurt: HRAK, AK;

■ Readygips: szpachlowanie ręczne lub maszyno-
we z taśmą do spoin Knauf Fugendeckstreifen 
Kurt: AK;

Szpachla wykańczająca Finish do osiągnięcia wy-
maganej jakości powierzchni:

■ Readygips: dla Q3 i Q4;
■ masa szpachlowa Finish-Pastös: dla Q2 i Q3;
■ specjalny środek gruntujący: dla Q3 w połącze-

niu z masą szpachlową Finish-Pastös;
■ Multi-Finish/Multi-Finish M: dla Q3 i Q4.
■ Masa szpachlowa F1: Q3 i Q4.
Obróbka materiałów do szpachlowania zgodnie z 
informacjami odpowiedniej karty technicznej lub 
zgodnie z informacjami nadrukowanymi na opa-
kowaniu.

Spoiny w płytach gipsowych
■ Przy kilkuwarstwowym poszyciu spoiny dol-

nych warstw należy wypełnić masą szpachlową 
w klasie jakości Q1, spoiny zewnętrznej war-
stwy zaszpachlować.
Wypełnienie spoin zakrytych warstw poszycia 
w przypadku poszycia wielowarstwowego jest 
konieczne dla zapewnienia odpowiednich wła-
ściwości przeciwpożarowych i akustycznych 
oraz statycznych!

■ Zalecenie: spoiny czołowe i spoiny na krawę-
dziach nacinanych, jak również spoiny miesza-
ne (np. HRAK + krawędź nacinana) licowych 
warstw poszycia szpachlować także zaprawą 
Uniflott, Uniflott impregnowany lub TRIAS z ta-
śmami do spoin Knauf Fugendeckstreifen Kurt.

■ Widoczne główki wkrętów zaszpachlować.
■ W razie potrzeby widoczną powierzchnię po 

wyschnięciu masy szpachlowej lekko przeszli-
fować.

 

Spoiny połączeń
■ Połączenia z bocznymi konstrukcjami wykona-

nymi metodą suchą (strop/ściana) w zależności 
od warunków i wymagań wobec odporności na 
pęknięcia wykonać przy użyciu zaprawy Uniflott 
lub szpachlą do fugowania Knauf Fugenspach-
tel i zaprawą Trenn-Fix lub taśmą spoinową.

■ Połączenia z masywnymi częściami konstruk-
cyjnymi wykonać za pomocą masy szpachlowej 
Trenn-Fix.

■ Szczelne szpachlowanie taśmą spoinową Fu-
gendeckstreifen Kurt.

■ Połączenia z podłogą patrz szczegóły.

Temperatura obróbki / klimat
■ Szpachlowanie można rozpocząć dopiero wte-

dy, gdy nie występują żadne większe zmiany 
długości płyt Knauf, np. wskutek zmian wilgoci 
i temperatury.

■ Temperatura pokojowa i temperatura podłoża 
nie mogą przy szpachlowaniu spaść poniżej ok. 
+10 °C. 

■ Przy stosowaniu jastrychu z lanego asfaltu
szpachlować dopiero po jego ułożeniu.
  

Okładziny

Przygotowanie powierzchni
Przed dalszymi pracami związanymi z obkłada-
niem powierzchni kolejnymi warstwami (tapeto-
wanie) zaszpachlowana powierzchnia musi być 
odpylona, a powierzchnie płyt gipsowych należy 
zawsze wstępnie przygotować i zagruntować. Śro-
dek gruntujący dostosować do późniejszych farb 
malarskich / licowań. Do wyrównania właściwości 
absorpcyjnych szpachlowanej powierzchni i po-
wierzchni kartonu nadają się np. środki gruntujące 
Knauf Tiefengrund / Spezialgrund / Putzgrund. 
W przypadku tapetowania zaleca się przygotowa-
nie powierzchni środkiem gruntującym do tapet, 
aby w przypadku renowacji ułatwić usuwanie ta-
pety.
Przy obkładaniu miejsc narażonych na strumień 
wody konieczne jest gruntowanie uszczelniające 
za pomocą środka Knauf Flächendicht.
Odpowiednie powłoki/okładziny
Na płytach Knauf można kłaść następujące okła-
dziny / powłoki:
■ Tapety:

- tapety papierowe, tekstylne i z tworzyw sztucz
  nych;
Można tylko stosować kleje z celulozy metylo-
wej.

■ Okładziny ceramiczne:
Suchy tynk osadzać z dodatkowym rzędem/ pa-
sem podłużnym zaprawy do osadzania płyt. W 
przypadku okładzin ściennych minimalna gru-
bość poszycia wynosi 18 mm (np. 2x12,5 mm), 
przy odstępie między osiami stojaków 600 mm, 
przy mniejszej grubości poszycia zmniejszyć 
rozstaw osi do maks. 400 mm.

■ Tynki:
- Knauf Tynki strukturalne/Tynki wewnętrzne/ 
   Tynki cienkowarstwowe;
- Szpachla na całej powierzchni, jak np. Knauf  
   Readygips, Multi-Finish lub Multi-Finish M:
Przy kładzeniu tynkiem (cienkowarstwowym) 
zaleca się przy szpachlowaniu zaprawą Uniflott, 
Uniflott impregnowany lub TRIAS użycie taśmy 
do spoin Knauf Fugendeckstreifen Kurt na na-
ciętych krawędziach.

■ Powłoki malarskie:
Farby dyspersyjne na bazie żywic syntetycz-
nych, materiały malarskie z efektem wielobarw-
nym, farby olejne, lakier matowy, farby na bazie 
żywic alkidowych, farby poliuretanowe (PUR), 
farby na bazie żywic polimeryzacyjnych, lakier 
epoksydowy (EP);

■ Farby silikatowe dyspersyjne mogą być używa-
ne po położeniu środka gruntującego dosto-
sowanego do podłoża zgodnie z informacjami 
producenta.

Nie nadają się następujące materiały:
■ warstwy alkaliczne, jak farby wapienne, farby na 

bazie szkła wodnego i czyste farby silikatowe.
Po wytapetowaniu tapetami papierowymi i szkla-
nymi lub położeniu tynków na bazie żywic syn-
tetycznych i celulozowych należy dla szybkiego 
wyschnięcia zapewnić dostateczną wentylację.

Uwaga
W przypadku płyt gipsowych, które bez ochrony 
przez dłuższy czas były wystawione na działanie 
światła, mogą wskutek pokrycia powstawać żółta-
we przebarwienia. Dlatego zaleca się próbne po-
malowanie na kilku szerokościach płyty włącznie 
z miejscami zaszpachlowanymi. Zjawisku temu 
można zapobiec poprzez położenie specjalnych 
środków gruntujących.
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Właściwości konstrukcyjne, statyczne i fizyczno-budowlane systemów Knauf mogą zostać uzyskane jedynie przy 
zapewnieniu wyłącznego stosowania elementów systemowych Knauf oraz wyrobów zalecanych przez firmę Knauf.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązujące jest wydanie aktualne w danej chwili. Nasza gwarancja obejmuje tylko niebudzącą zastrzeżeń jakość naszego materiału. Informacje dotyczące 
zużycia, ilości i danych dotyczących wykonania są wartościami empirycznymi, które mogą nieco odbiegać od konkretnego przypadku zastosowania. Zawarte informacje są zgodne z naszym 
obecnym stanem wiedzy technicznej. Nie może to jednak obejmować całości powszechnie uznanych zasad techniki budowlanej, odnośnych norm, wytycznych i zasad wykonawstwa. Te muszą 
być przestrzegane przez wykonawcę obok przepisów dotyczących obróbki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, przedruki oraz fotomechaniczne bądź elektroniczne odtwarzanie, w tym także 
we fragmentach, wymagają wyraźnej zgody firmy Knauf.
Dostawa odbywa się za pośrednictwem specjalistycznych podmiotów handlowych zgodnie z naszymi aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
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