
W622 PrzedÊcianka Knauf
- z profilem spr´˝ystym

W623 PrzedÊcianka Knauf
- z profilem CD 60/27

W625 PrzedÊcianka Knauf
- z profilem CW, ok∏adzina jednowarstwowa

W626 PrzedÊcianka Knauf
- z profilem CW, ok∏adzina dwuwarstwowa

W653 PrzedÊcianka Knauf
- z profilem CW, p∏yta masywna

W628 Âciana szybu instalacyjnego Knauf
- Typ A z kàtownikiem, Typ B z profilem CW z odpornoÊcià ogniowà

W629 Âciana szybu instalacyjnego Knauf
- z profilem CW z odpornoÊcià ogniowà

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

W62 PrzedÊcianki i Êciany
szybów instalacyjnych

Zeszyt techniczny W62 03/2006



W62 IzolacyjnoÊç akustyczna

2

PrzedÊcianki / Âciany szybów instalacyjnych W623, W625, W626

Element dzielàcy - wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej RW,R

1

Element obudowany - wskaênik wzd∏u˝nej izolacyjnoÊci akustycznej RL,w,R

2 3

RL,WRL,W

1

Dane techniczne Êcian WartoÊci obliczeniowe wskaênika WartoÊci obliczeniowe wskaênika
izolacyjnoÊci akustycznej R W,R wzd∏u˝nej izolacyjnoÊci akustycznej

R L,W

Materia∏ G´stoÊç   GruboÊç Masa Âciana Âciana surowa Âciana Âciana surowa z
materia∏u powierz- surowa z przedÊciankà surowa przedÊciankà przeci´tà

Jednostronnie G´stoÊç chniowa Izolacja 40 mm ciàglà Êcianà
tynk gipsowy 10mm Êciany Ok∏adzina dzia∏owà
≥10 kg/m2 12,5 mm 2 x 12,5 mm

kg/m3 mm kg/m2 dB dB                dB dB 2 3

Beton zwyk∏y
o strukturze zamkni´tej
(beton ˝wirowy lub grysowy)

Beton
komórkowy

Ceg∏a kratówka
na zaprawie typu lekkiego

Ceg∏a pe∏na/
Ceg∏a poryzowana/
Ceg∏a klinkierowa/
Ceg∏a klinkierowa drà˝ona/
Klinkier ceramiczny
na zwyk∏ej zaprawie

Ceg∏a wapienno-piaskowa
pe∏na/Ceg∏a wpienno-
piaskowa poryzowana
na zwyk∏ej zaprawie

Pustaki z betonu lekkiego

Pustaki z betonu zwyk∏ego

Âciana surowa z
przedÊciankà

PrzedÊcianka
ciàg∏a

PrzedÊcianka
przerwana



W62 IzolacyjnoÊç termiczna

3

PrzedÊcianki / Âciany szybów instalacyjnych W623, W625, W626, W653

Dane techniczne Êciany surowej (zewn´trznej)
Materia∏ G´stoÊç Przewodzenie GruboÊç WartoÊç U

materia∏u ciep∏a Âciana surowa Âciana surowa z przedÊciankà
∏àcznie obliczeniowy
20 mm tynku zewn´trznego wspó∏czynnik ( R) izlolacja termiczna
wapienno-cementowego 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm

kg/m3 W/(m K) mm W/(m2 K) W/(m2 K)

Beton zwyk∏y
o strukturze zamkni´tej
(beton ˝wirowy lub grysowy)

Mur granitowy

Mur z piaskowca

Beton
komórkowy

Ceg∏a kratówka
na zaprawie typu lekkiego

Ceg∏a kratówka
Typ A i B, na zaprawie typu lekkiego

Ceg∏à pe∏na/
Ceg∏a dziurawka/
Ceg∏a o podwy˝szonej wytrzyma∏oÊci
na zwyk∏ej zaprawie

Pustaki z betonu lekkiego

Pustaki z betonu zwyk∏ego

Ceg∏a wapienno-piaskowa
na zwyklej zaprawie



W62 Ochrona przeciwpo˝arowa

4

Âciany szybu instalacyjnego / PrzedÊcianki W628 W629

Ok∏adzina Warstwa izolacyjna  Profile
Rodzaj GruboÊç Rodzaj G´stoÊç GruboÊç Rozstaw
Klasa osiowy
materia∏owa  - a -

mm kg/m3 mm cm

System

W628 Âciana szybu instalacyjnego z profilem skrajnym TYP A

P∏yty bez warstwy izolacyjnej szerokoÊç
ogniochronna 2x25 lub Êciany
GKF we∏na mineralna max. 200

W629 Âciana szybu instalacyjnego z podwójnymi metalowymi s∏upkami

W628 Âciana szybu instalacyjnego z metalowymi s∏upkami TYP B

K
la

sa
od

po
rn

oÊ
ci

og
ni

ow
ej

G

2x12,5 ≤ 60

P∏yta bez warstwy izolacyjnej

ogniochronna  lub

GKF we∏na mineralna

2x25 ≤ 100G

G

S

S

G

S

G

S

2xProfil
2 x 12,5 bez/ lub CW co

we∏na mineralna szklana 60,0

we∏na mineralna kamienna
20+12,5 40 40

30 60

2 x 15 we∏na mineralna kamienna
50 50

P∏yta bez/lub 2xProfil
ogniochronna 25+18 we∏na mineralna szklana CW co
GKF 60,0

2 x 20 we∏na mineralna kamienna
40 40
30 60

2 x 25 bez/ lub
we∏na mineralna szklana

2x(12,5+15)we∏na mineralna kamienna 2xProfil
50 50 CW co

60,0

szerokoÊç Êciany

rozstaw osiowy s∏upków

rozstaw osiowy s∏upków

rozstaw s∏upków

REl90

REl30

REl90

(R)El30

(R)El60

(R)El90

(R)El120



W622-VO1 W622-A1 W622-B1

W622-F1W622-C1

W622-VM1

W622-VU1 Otwory drzwiowe W622-E1

masa Uniflott

60x27

warstwa izolacyjna

3,5x35

masa Uniflot

masa Fugenfuller

w razie potrzeby

masa Uniflott

warstwa izolacyjna

masa Uniflott

72

wkr´t TN 3,5x35masa Uniflott

Maksymalne dopuszczalne wysokoÊci Êcian 4,10 m zale˝nie
od istniejàcego szkieletu drewnianego Êciany

Profil spr´˝ysty 60x27

Zamocowaç wkr´tami Knauf TN 3,5 x 35 do
istniejàcych s∏upków

12,5 / 2x12,5mm p∏yta Knauf

W622 PrzedÊcianka

5

Z profilem spr´˝ystym na konstrukcji Êciennej z drewnianych s∏upków/ Ok∏adzina w uk∏adzie pionowym

WysokoÊç Êcian

Detale 1:5 Ci´˝ar przedÊcianki (bez warstwy izolacyjnej) ok. 13 kg/m2 (12,5 mm), ok. 23 kg/m2 (2x12,5 mm

Wskazówka

W przypadku zastosowania przedÊcianki na murze:
Profil spr´˝ysty 60x27 zamocowaç za pomocà ko∏ków rozporowych

taÊma przek∏adkowa

wkr´t TN
profil spr´˝ysty

p∏yta Knauf

p∏yta Knauf

istniejàca Êciana na
konstrukcji drewnianej

Rozstaw ∏àczników
profil spr´˝ysty ≤ 60

taÊma przek∏adkowa

profil spr´˝ysty 60x27
wkr´t TN 3,5x25

Po∏àczenie ze stropem Po∏àczenie ze Êcianà
masywnà

Styk p∏yt

istniejàca Êciana na
konstrukcji drewnianej

p∏yta Knauf
wkr´t TN

profil spr´˝ysty 60x27
wkr´t TN 3,5x35 wkr´t TN

p∏yta Knauf

istniejàca Êciana na
szkielecie drewnianym

wkr´t TN 3,5x35
profil spr´˝ysty 60x27
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Przkrój pionowy

Po∏àczenie T
naro˝nik wewn´trzny Naro˝nik zewn´trzny

wkr´t TN

profil spr´˝ysty 60x27
wkr´t TN
p∏yta Knauf

profil spr´˝ysty 60x27
wkr´t TN wkr´t TN

p∏yta Knauf
naro˝nik ochronny

profil spr´˝ysty 60x27

wkr´t TN

Po∏àczenie z pod∏o˝em OÊcie˝nice okienne

p∏yta zespolona



W623-VO1 W623-A1 W623-E1

W623-VM1 Przekrój pionowy

W623-VU1 W623-D1 W623-D2

W623-B1 W623-C1

rozstaw ≤60mm

≥
m

m5,72

masa Uniflott

profil UD 28x27

profil CD 60x27

warstwa izolacyjna

profil CD 60x27

do profilu CD

profil CD 60x27
profil UD 28x27

masa Uniflott

Perlfix

suchy tynk W611

Fugenfuller
Leicht

profil CD 60x27

masa Uniflott

profil CD 60x27

masa Uniflott

profil CW

profil UD

warstwa
izolacyjna

profil UW

profil UD 28x27
profil CD 60x27

m
m521/07

mm06

- ok∏adzina dwuwarstwowa

taÊma przek∏adkowa

ko∏ek rozporowy

taÊma akustyczna

p∏yta Knauf

wkr´t TN

wkr´t LN lub
nit do stali

Po∏àczenie ze stropem Naro˝nik wewn´trzny

odcinki taÊmy
akustycznej

ko∏ek rozporowy
wieszak

bezpoÊredni

Naro˝nik zewn´trzny

wieszak bezpoÊredni
zamocowaç Êrubà

wkr´t TN

p∏yta Knauf
taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy
do p∏yt GK

wkr´t

p∏yta Knauf

wewn´trzny
profil narozny

ko∏ek rozporowy

taÊma akustyczna

wkr´t TN

p∏yta
zespolona

p∏yta Knauf w razie potrzeby
naro˝nik ochronny wkr´t TN

Po∏àczenie z pod∏o˝em

Po∏àczenie T i styk p∏yt Po∏àczenie T z profilem
naro˝nikowym

OÊcie˝nice
okienne W611

OÊcie˝nice
okienne W624

klej gipsowy
masa

W623 PrzedÊcianka

6

Z konstrukcjà metalowà mocowanà bezpoÊrednio / Ok∏adzina w uk∏adzie pionowym

WysokoÊç Êcian

Detale 1:5

WysokoÊç Êcian maksymalnie 10 m

Wieszak bezpoÊredni Profil CD 60x27
dla CD 60x27

W zale˝noÊci od wymaganej pustki, wieszak bezpoÊredni zagiàç zagiàç lub skróciç

Ci´˝ar przedÊcianki (bez warstwy izolacyjnej) ok. 13 kg/m2 (12,5 mm), ok. 23 kg/m2 (2x12,5 mm)

12,5 mm / 2x12,5mm p∏yta Knauf
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W625/W626 PrzedÊcianka/Obudowa szybu instalacyjnego

7

Z metalowymi s∏upkami / Ok∏adzina w uk∏adzie pionowym

WysokoÊç Êcian

masa uniflott

profil UW

profil CW

warstwa izolacyjna

masa Uniflott

profil CW

Profil CW

profil UW

masa Uniflott

masa Fugenfuller Leicht

Profil CW

masa Uniflott

Perlfix
suchy tynk

warstwa izolacyjna

profil CW
profil UW

masa Uniflott

warstwa
izolacyjna

masa Uniflott

profil CW

profil UW

profil CW
warstwa
izolacyjna

W625-VO1

W625-VM1 W625-B1

W625-VU1 W625-D1 W626-D1

W625-C1

W625-A1 W625-E1

Detale 1:5

60 - - 2,60 -
CW 50 40 - - 3,00 -

30 - - 3,30 -

60 3,00 2,50 3,50 3,00
CW 75 40 3,50 3,00 4,00 3,50

30 4,00 3,50 4,50 4,00

60 4,00 3,00 4,25 3,25
CW 100 40 4,50 3,50 5,00 4,00

30 5,00 4,00 5,50 4,50

GruboÊç 1 2 1 2
blachy 0,6 mm cm m m m m

Profil Rozstaw osiowy Maksymalne dopuszczalne
wysokoÊci Êcian

s∏upków W625 (12,5mm) W626 (2x12,5mm)
Obszar wbudowania ( zobacz definicja strona 15)

Ci´˝ar przedÊcianki (bez warstwy izolacyjnej) ok. 13 kg/m2 (12,5 mm), ok. 23 kg/m2 (2x12,5 mm)

taÊma
przek∏adkowa

taÊma akustyczna

ko∏ek rozporowy

p∏yta Knauf

wkr´t TN
p∏yta Knauf

Po∏àczenie ze stropem Naro˝nik wewn´trzny Naro˝nik zewn´trzny

wkr´t TN

p∏yta Knauf taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy
rozpr´zony

wkr´t TN

p∏yta Knauf

profil naro˝nikowy
wewn´trzny

Styk p∏yt Po∏aczenie T i styk p∏yt Po∏aczenie T z profilem
naro˝nikowym wewn´trznym

ko∏ek rozporowy

taÊma akustyczna

wkr´t TN

masa
uszczelniajàca

p∏yta zespolona

wkr´t TN

p∏yta Knauf w razie potrzeby
naro˝nik ochronny wkr´t TN

Po∏àczenie z pod∏o˝em OÊcie˝nice
okienne W611

OÊcie˝nice
okienne W624

klej gipsowy

masa Uniflot



W653 PrzedÊcianka/Âciana szybu instalacyjnego

8

Z metalowymi s∏upkami / Ok∏adzina jednowarstwowa w uk∏adzie poziomym

WysokoÊç Êcian

Detale 1:5

100
60
40
30

100
60
40
30

masa Uniflott

profil UW

profil CW

masa Uniflott

profil CW

masa Uniflott

profil CW

profil CW
profil jako rygiel

≥30

warstwa izolacyjna

masa Uniflott

profil CW

profil CW

profil UW

masa Uniflott

warstwa izolacyjna
masa Uniflott

profil UW
profil CW

warstwa
izolacyjna

W653-VO1 W653-A1

W653-B1W653-VM1

W653-VU1 W653-C1 Klapa rewizyjna

W653-D1

W653-E1

Profil Rozstaw osiowy Maksymalne dopuszczalne wysokoÊci Êcian
s∏upków

Obszar wbudowania ( zobacz definicja strona 17)
GruboÊç 1 2
blachy 0,6 mm cm m m

• p∏yta masywna

Ci´˝ar przedÊcianki (bez warstwy izolacyjnej) ok. 24 kg/m2

20/25/2x12,5 p∏yta masywna lub Paneelplatte

taÊma
przek∏adkowa

taÊma akustyczna

ko∏ek rozporowy

p∏yta masywna
25 mm

wkr´t TN
p∏yta masywna 25 mm

Po∏àczenie ze stropem Naro˝nik wewn´trzny Naro˝nik wewn´trzny

wkr´t TN
3,5x35

p∏yta masywna 25 mm
taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy

np. taÊma przek∏adkowa

Styk p∏yty Po∏àczenie T
Po∏àczenie z istniejàcà
Êcianà na szkielecie metalowym

p∏yta masywna 25 mm

ko∏ek rozporowy

taÊma akustyczna
wkr´t TN
3,5x35

klapa rewizyjna (W250)
wbudowana zgodnie z instrukcjà

Êwiat∏o otworu

Wymiar wyci´cia ok∏adziny

Êwiat∏o otworu + 2x5 mm

Po∏àczenie z pod∏o˝em



W628 Âciana szybu instalacyjnego/Typ A
PrzedÊcianka R(EI)90

9

Z profilem skrajnym / Ok∏adzina dwuwarstwowa w uk∏adzie poziomym

WysokoÊç Êcian

Detale 1:5        Ci´˝ar Êciany szybu instalacyjnego (bez warstwy izolacyjnej) ok. 45 kg/m2

50x35x0,7
40 41

Profil CW ≤ 200 bez ograniczeƒ
50x50x0,6

Profil UW
50x40x0,6

Wykonanie
“Detal D” ≤ 200 ≤ 5,00

60 42

masa Uniflott

masa Uniflott

masa Uniflott

profil UW

profil CW

profil elastyczny

profil CW

lub profil CW 50x50x0,6
lub profil CW 50x40x0,6

profil jako rama klapa rewizyjna
(W258)

90 90

W628-A1

W628-VO1

W628-VM1 W628-C1

W628-VU1 W628-D1 2 a + b ≤ 200 cm

a + b ≤ 200 cm

a

aa “D”“D”

“D” b

b

IzolacyjnoÊç akustyczna 2x25mm p∏yta masywna Knauf GKF

Profil SzerokoÊç Êciany Maksymalne Warstwa RW, R
skrajny dopuszczalne izolacyjna

wysokoÊci Êcian

cm m mm dB

taÊma przek∏adkowa

wkr´t TN
4,5x70, a≤200

wkr´t TN
3,5x35, a≤600

p∏yta masywna
GKF, 2x25 mm

ko∏ek metalowy
a≤_50cm
kàtownik 50x35x0,7

wkr´t TN 4,5x70, a ≤ 200 mm

wkr´t TN 3,5x35 , a ≤ 600 mm

p∏yta masywna
GKF, 2x25 mm

masa Uniflott + taÊma przek∏adkowa

SzerokoÊç Êciany ≤_200 cm

Po∏àczenie ze stropem

Po∏àczenie ze Êcianà masywnà

ko∏ek metalowy
a ≤ 50 cm

kàtownik 50x35x0,7

p∏yta masywna Knauf GKF,
2 x 25 mm

profil ciàg∏y a˝ do po∏àczenia
z brzegiem

Êwiat∏o otworu

Wymiar wyci´cia ok∏adziny

( Êwiat∏o otworu + 2x90 mm)

Styk p∏yt Klapa rewizyjna (wbudowanie klapy zgodnie z zaleceniami monta˝owymi)

kàtownik 50x35x0,7

p∏yta masywna Knauf GKF,
2 x 25 mm

jednostronny nit stalowy
lub wkr´t LB
3,5x9,5 a≤_50 cm

styk p∏yt zaszpachlowaç

w razie potrzeby
naro˝nik ochronny

Po∏àczenie z pod∏o˝em Naro˝nik “Detal D”

Kàtownik bez 33

Warstw´ izolacyjnà
zabezpieczyç
przed obsuwaniem



10

Detale 1:5

60 3,50 3,00 bez 30

CW 75 40 4,00 3,50 40 36

30 4,50 4,00

60 4,25 3,25 60 36

CW 100 40 5,00 4,00

30 5,00 4,50

masa Uniflott

profil UW

profil CW
papierowa taÊma
spoinowa

masa Uniflott

profil jako rama

profil UW

profil CW

profil CW

masa Uniflott

warstwa izolacyjna

profil UW
profil CW

profil CW

profil CW

profil UW

masa Uniflott

W628-V02

W628-VM2 W628-D2

W628-C2 Klapa rewizyjnaW628-VU2

W628-A2 W628-B2

90 90

W628 Âciana szybu instalacyjnego/
Typ B PrzedÊcianka R(EI)30
Z metalowymi s∏upkami / Ok∏adzina dwuwarstwowa w uk∏adzie poziomym

WysokoÊç Êcian IzolacyjnoÊç akustyczna 2x12,5mm p∏yta masywna Knauf GKF

Ci´˝ar Êciany szybu instalacyjnego (bez warstwy izolacyjnej) ok. 24 kg/m2

Profil Rozstaw Maksymalne dopuszczalne Warstwa RW,R
osiowy wysokoÊci Êcian izolacyjna

GruboÊç 1 2
blachy
0,6mm cm m m mm dB

Warstw´ izolacji
zabezpieczyç przed
obsuwaniem

taÊma przek∏adkowa
lub Trenfix

taÊma akustyczna

ko∏ek metalowy
a≤_100cm

p∏yta Knauf GKF,
2x12,5mm

taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy,
a≤_100cm
profil CW

p∏yta Knauf GKF,
2x12,5

masa Uniflott + taÊma przek∏adkowa

Rozstaw osiowy s∏upków

np. warstwa izolacyjna
klasa materia∏owa A

wkr´t TN 3,5x35,
a≤_250mm

Po∏àczenie ze stropem Po∏àczenie ze Êcianà
masywnà

Styk p∏yt

wkr´t TN 3,525,
a≤_750mm
p∏yta Knauf GKF,
2x12,5mm

wkr´tTN 3,5x35,
a≤250mm

p∏yta Knauf GKF, 2x12,5mm

nit stalowy lub wkr´t LB 3,5x9,5;
a≤50cm

TN 3,5x25, a≤_250mm (tylko dla naro˝ników)
TN 3,5x35, a≤_250mm

styk p∏yt zaszpachlowaç
je˝eli potrzeba naro˝nik ochronny

Styk p∏yt
Naro˝nik

ko∏ek metalowy,
a≤_100cm

taÊma akustyczna

wkr´t TN
3,5x35, a≤250mm

klapa rewizyjna Alutop
wbudowana zgodne z zaleceniami
monta˝owymi

Êwiat∏o otworu

Wymiar wyci´cia ok∏adziny

(Êwiat∏o otworu + 2x90 mm)

Po∏àczenie z pod∏o˝em



W628 Âciana szybu instalacyjnego/ Typ B
PrzedÊcianka R(EI)90

11

Z metalowymi s∏upkami / Ok∏adzina dwuwarstwowa w uk∏adzie poziomym

Detale 1:5

100 3,00 2,60

60 3,50 3,00

40 4,00 3,50

30 4,50 4,00

100 3,75 2,75

60 4,25 3,25

40 5,00 4,00

30 5,00 4,50

bez 33

60 42

CW 75

CW 100

masa Uniflott

profil UW

profil CW

masa Uniflott

profil UW

profil CW

profil CW

profil CW

masa Uniflott

warstwa izolacyjna

profil UW

profil CW

profil CW

profil jako rama

Profil CW
Profil UW

masa Uniflott

W628-VM3 W628-D3

W628-C3W628-VU3

W628-V03
W628-A3 W628-B3

90 90

WysokoÊç Êcian IzolacyjnoÊç akustyczna 2x25mm p∏yta masywna Knauf GKF

Ci´˝ar Êciany szybu instalacyjnego (bez warstwy izolacyjnej) ok. 46kg/m2

Profil Rozstaw Maksymalne dopuszczalne Warstwa RW,R
osiowy wysokoÊci Êcian izolacyjna

GruboÊç 1 2 1 2
blachy
0,6mm cm m m mm dB

Warstw´ izolacji
zabezpieczyç przed
obsuwaniem

taÊma przek∏adkowa

taÊma akustyczna

ko∏ek metalowy
a≤_100cm

p∏yta Knauf GKF,
2x25mm

taÊma akustyczna
ko∏ek rozporowy,
a≤100cm

p∏yty Knauf GKF,
2x25mm

masa Uniflott + taÊma przek∏adkowa

wkr´t TN 4,5x70,
a≤_200mm

np. warstwa izolacyjna
klasa materia∏owa A

Rozstaw osiowy s∏upków

taÊma spoinowa

Po∏àczenie ze stropem
Po∏àczenie ze Êcianà
masywnà

Styk p∏yt

wkr´t TN 3,525,
a≤600mm

p∏yty masywne Knauf
2x25mm

wkr´t TN 4,5x70,
a≤_200mm

p∏yty masywne Knauf GKF, 2x25mm

nit stalowy lub wkr´t LB 3,5x9,5;
a≤50cm

TN 3,5x25, a≤250mm (tylko dla naro˝ników)
TN 4,5x70, a≤_250mm

styk p∏yt zaszpachlowaç

je˝eli potrzeba naro˝nik ochronny

Styk p∏yt Naro˝nik

p∏yta masywna Knauf
2x25mm

ko∏ek metalowy
a≤_100cm

taÊma akustyczna

klapa rewizyjna Alutop
wbudowane zgodne z zaleceniami
monta˝owymi

Êwiat∏o otworu

wymiar wyci´cia ok∏adziny

( Êwiat∏o otworu + 2x90 mm)

Po∏àczenie z pod∏o˝em Klapa rewizyjna



2x12,5mm GKF 2x20mm GKF
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W628 Âciana szybu instalacyjnego/
PrzedÊcianka R(EI) 30/60/90
Z podwójnymi metalowymi s∏upkami / Ok∏adzina dwuwarstwowa

WysokoÊç Êcian IzolacyjnoÊç akustyczna

(R)EI30 2x 12,5 mm GKF (R)EI60 15+ 15 mm GKF
25+ 18 mm GKF (R)EI90 2x 20 mm GKF

2x 25 mm GKF

≥ 100 mm

dodatkowy pasek
warstwy izolacyjnej

≥ 50 mm

a

≥20

≥20

≥20

a

2x20 GKF

Profil CW

przykrycie
profilu CW

20 mm GKF
b≥100mm
h≥400mm

a=10 - 20 mm

2 x CW 50 60 4,00 3,50

30 5,00 4,50

2 x CW 75 60 5,50 5,00

30 6,50 6,00

2 x CW 100

60 6,50 6,50

30 7,50 7,50

2x12,5 20+12,5 25+18 2x20 2x25
mm dB dB dB dB dB

bez 30 - 33 - 33

40 36 36 41 41 41

60 36 36 42 42 42

(R)EI30 2x12,5 mm GKF; ok.26 kg/m2

(R)EI60 15+15 mm GKF; ok.34 kg/m2

(R)EI60 25+18 mm GKF; ok.43 kg/m2

(R)EI90 2x20 mm GKF; ok.42 kg/m2

(R)EI90 2x25 mm GKF; ok.48 kg/m2

Profile Rozstaw Maksymalne dopuszczalne
osiowy s∏upków wysokoÊci Êcian*

obszar wbudowania (definicja str. 17)
gruboÊç 1 2
blachy 0,6 mm cm m m

Warstwa Rw,R
izolacyjna Ok∏adzina

Ci´˝ar Êcian szybu wentylacyjnego
(Dane bez uwzgl´dnienia warstwy izolacyjnej)

1. + 2. Warstwa w uk∏adzie pionowym 1. Warstwa w uk∏adzie poziomym 1. + 2. Warstwa w uk∏adzie poziomym
/ 2. Warstwa w uk∏adzie pionowym

Wskazówki dotyczàce warstwy izolacyjnej

Dodatkowy pasek izolacji w przypadku ró˝nicy
gruboÊci materia∏u izolacyjnego i wysokoÊci
profilu > 20mm

Wskazówki dotyczàce wysokoÊci

Do wysokoÊci Êcian >6,50 m:
wykonanie podwójnego s∏upka CW z paskiem p∏yty

Przesuwne po∏àczenie ze stropem

WysokoÊç Êcian ≤_5,0 m

pasek p∏yty ≥20 mm
GKF co ≤250mm
dokr´cone do CW

Do wysokoÊci Êcian > 5,00
Podwójny s∏upek CW skr´cony wkr´tami LB
3,5x9,5 mm lub po∏àczony nitami stalowymi.

Dodatkowy pasek z we∏ny mineralnej przy:
• Profil CW 75 z 40 mm we∏ny mineralnej
• Profil CW 100 z 40 mm we∏ny mineralnej
• Profil CW 100 z 60 mm we∏ny mineralnej
Rodzaj i gruboÊç materia∏u izolacyjnego zobacz
strona 4

pasek p∏yty
taÊma
akustyczna
ko∏ek rozporowy
a≤50cm

pasek p∏yty

*przy wymaganiach przeciwpo˝arowych wysokoÊci Êcian ulegajà zmniejszeniu



W629 Âciana szybu instalacyjnego /
PrzedÊcianka (R)EI 30/60/90
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Z podwójnymi metalowymi s∏upkami / Ok∏adzina dwuwarstwowa

Detale 1:5

W629-V02

W629-VU5

W629-B2

W629-B4W629-VM3

W629-B6

W629-C5 Klapa rewizyjnaW629-C2 Klapa rewizyjnaW629-D5

W629-A2

W629-A3

W629-A5

masa Uniflott

profil UW

np. warstwa izolacyjna
profil CW

warstwa izolacji

profil CW

warstwa izolacji

profil CW

profil UW

masa Uniflott

nit stalowy lub

profil CW

profil jako rama

a≤100cm

profil CW

profil CW

profil CW

papierowa taÊma
spoinowa

TN 4,5x70, a≤200mm

90 90

warstwa
izolacyjna

profil UW

np. warstwa izolacji

warstwa izolacjiwarstwa izolacji

np. warstwa izolacji

profil CW

masa Uniflott

profil CW

profil UW

profil CW

np. taÊma przek∏adkowa

taÊma akustyczna

ko∏ek metalowy
a≤100cm

p∏yta Knauf 2x12,5 mm

ko∏ek rozporowy

taÊma akustyczna

p∏yta Knauf
2x12,5 mm

Uniflott + taÊma
przek∏adkowa

Nit stalowy lub
wkr´t LB 3,5x9,5
a ≤75cm

wkr´t TN 3,5x35,
a≤250mm

p∏yta Knauf
2x12,5 mm

wkr´t TN 3,5x25,
a≤750mm

Po∏àczenie ze stropem
(R)EI30

Po∏àczenie ze Êcianà
masywnà (R)EI30

Styk p∏yt (R)EI30

ko∏ek rozporowy

taÊma akustyczna

a≤100cm

a≤100cm
wkr´t TN 3,5x45,
a≤250mm

wkr´t TN 3,5x45,
a≤600mm

p∏yta masywna
GKF 20mm

p∏yta Knauf
GKF 12,5mm

p∏yta masywna
GKF 20mm

p∏yta Knauf
GKF 12,5mm

Rozstaw osiowy s∏upków

wkr´t TN 3,5x35,
a≤250mm

p∏yta masywna
GKF 25mm

p∏yta Knauf
GKF 18mm

Styk p∏yt (R)EI60 Po∏àczenie ze Êcianà
masywnà (R)EI60 Styk p∏yt (R)EI60

p∏yta masywna
GKF 2x20mm

ko∏ek rozporowy
wkr´t TN 3,5x55,
a≤200mm

ko∏ek rozporowy

taÊma akustyczna

p∏yta masywna
GKF 2x25 mm

wkr´t TN 3,5x35,
a≤600mm

Po∏àczenie ze stropem
(R)EI90

Po∏àczenie ze Êcianà
masywnà (R)EI90 Styk p∏yt (R)EI90

wkr´t LB 3,5x9,5,

p∏yta masywna
GKF 2x20 mm

p∏yta masywna
GKF 2x20 mm

Naro˝nik

klapa rewizyjna Alutop,
wbudowanie zgodnie z zaleceniami
monta˝owymi

Êwiat∏o otworu

Wymiar wyci´cia ok∏adziny

( Êwiat∏o otworu + 2x90 mm)

Nit stalowy lub
wkr´t LB 3,5x9,5

a≤75cm

wkr´t
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Szczeliny dylatacyjne / Szyby instalacyjne / Obni˝one przedÊcianki

Detale 1:5

W623-BFU1 Szczelina dylatacyjna

W626-SO8 Szyb instalacyjny

W626-SO1 W626-SO2

W625-BFU1 Szczelina dylatacyjna W626-BFU1 Szczelina dylatacyjna

profil UD 28x27

profil UW

profil CW

(impregnowane)

np. W112

≤20

W353

45dB

53dB

36dB

≤20
≤20 ≤20

≥20
≤20 ≤20

≥20≥20 ≥20

ko∏ek rozporowy

p∏yty Knauf

wkr´t TN
3,5x45 wkr´ciç w

profil CW konstrukcji
Êciany

Obni˝ona przedÊcianka
np. do s∏upków noÊnych WC

Obni˝ona przedÊcianka
instalacyjna umywalki

Instalacja przedÊcianki



W62 Obcià˝enia wspornikowe/
Puszki instalacyjne
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Obcià˝enia wspornikowe

≥
mc

03

>2
punkty
mocowania

2
punkty
mocowania

12,5 25 30

≥2x12,5 / 25 40 50

rama z profilu

rama z profilu CW 50
lub UW 50

puszka elektryczna

W629
W628

d

d

d

d

≥d

≥25 ≥25≥200/200

≥250/250

d

do 15 kg Haki

Przedmioty l˝ejsze jak np. obrazy
mogà byç mocowane za pomocà
haków.

obcià˝enie 5 kg

obcià˝enie 10 kg

obciàzenie 15 kg

do 0,4 kN/m Ko∏ki

Rozpr´˝ny ko∏ek Szafka wieszana
z tworzywa sztucznego

Rozpr´˝ny ko∏ek z metalu

do 1,5 kN/m Stojaki / Trawersy

Obcià˝enia wspornikowe
powy˝ej 0,4 kN/m d∏ugoÊci
Êciany nale˝y przenieÊç na
konstrukcj´ za pomocà
stojaków lub trawersów

w
ys

ok
oÊ

ç 
sz

af
ki

szerokoÊç szafki
g∏´bokoÊç

szafki

maksymalny dopuszczalny
ci´˝ar szafki (kg)

szerokoÊç szafki (cm)

g∏´bokoÊç szafki (cm)

Przyk∏ad: G∏´bokoÊç szafki 30 cm, szerokoÊç szafki 80 cm

Dla szerokoÊci szafki 30 cm (1) pionowo do góry zaznaczamy lini´ do skoÊnej

linii szerokoÊci szafki 80 cm (2) w tym punkcie zaznaczamy lini´ poziomo

w lewo - odczyt (3);

Maksymalny dopuszczalny ci´˝ar dla tych wymiarów wynosi 50kg

Obcià˝enie Rozpr´zny Rozpr´˝ny
gruboÊç ko∏ek ko∏ek
ok∏adziny z tw. sztucznego metalowy

Ø8 od Ø10 Êruba M5 lub M6
mm kg kg

Zgodnie z DIN 18183 na wolno stojàcych przedÊciankach

mo˝na zawieszaç obcià˝enia wspornikowe do 0,4 kN/m

d∏ugoÊci Êciany, w dowolnym miejscu po uwzgl´dnieniu

ramienia dêwigni (wysokoÊç szafki ≥ 30 cm) i mimoÊrodu

(g∏´bokoÊç szafki ≤ 60cm). Rozstaw zamocowaƒ ≥ 75 mm.

Mocowanie obcià˝eƒ wspornikowych musi byç wykonane za

pomocà co najmniej 2 ko∏ków rozpor´˝nych z tworzywa

sztucznego lub metalu.

Obszar wbudowania 1

Âciany w pomieszczeniach gromadzàcych ma∏à l iczb´ osób np.
mieszkania,  hote le ,  b iura i  szp i ta le  ∏àcznie z  ho lami  i tp .

Obszar wbudowania 2

Âciany w pomieszczeniach gromadzàcych wi´kszà liczb´ ludzi np.
sale konferencyjne, pomieszczenia szkolne, sale wystawowe, jak
równie˝ pomieszczenia z ró˝nicà poziomów ≥1m

Obszar wbudowania

Puszki elektryczne muszà byç ob∏o˝one co najmniej gruboÊcià ok∏adziny Êciany
Przyk∏adowe rozwiàzania:

p∏yta Knauf

sklejone zaprawà
gipsowà

rama odpowiednia do
gruboÊci puszki
elektrycznej

wkr´t gips
w gips



W62 Zu˝ycie materia∏ów
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PrzedÊcianki / Âciany szybów instalacyjnych W622, W623, W625, W626, W653

Zu˝ycie materia∏ów na m2 przedÊcianki bez uwzgl´dnienia odpadów
IloÊci odnoszà si´ do powierzchni o wymiarach: H=2,75 m ; L=4.0 m; A=11,0 m2
Nazwa artyku∏u Jednostka IloÊç (wartoÊç Êrednia)

W622 W623 W625 W626 W653
GruboÊç ok∏adziny w mm

Materia∏y obce - drukowane kursywà 12,5 2x12,5 12,5 2x12,5 12,5 2x12,5 25

Konstrukcja
Profil spr´˝ysty (d∏ugoÊç 4 m) m 2,2 2,2 - - - - -
¸àcznik do profili spr´˝ystych szt wg zapotrzebowania - - - - -
Wkr´t Knauf TN 3,535mm szt 9 9 - - - - -
(mocowanie profili spr´˝ystych)
Profil UD 28x27x0,6 (d∏ugoÊç 3 m) m - - 0,7 0,7 - - -
Profil CD 60x27x0,6 m - - 2 2 - - -
Wieszak bezpoÊredni do 60x27 szt - - 0,7 0,7 - - -
Wkr´t LN 3,5x9 mm szt - - 1,4 1,4 - - -
Odcinki taÊmy uszczelniajàcej 70/3,2 mm, d∏. 75 mm; (rolka 30 m) m - - 0,1 0,1 - - -

Profil UW 50x40x0,6; (d∏ugoÊç 4 m) - - - - - -
lub Profil UW 75x40x0,6; (d∏ugoÊç 4 m) m - - - -

0,7
0,7

0,7
lub Profil UW 100x40x0,6; (d∏ugoÊç 4 m) - - - -

Profil Cw 50x50x0,6 - - - - - -
lub Profil Cw 75x50x0,6 m - - - -

2
2

1,25
lub Profil Cw 100x50x0,6 - - - -
Kit Êcienny, (opakowanie 550 ml) szt - - 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
lub TaÊma uszczelniajàca, (rolka 30 m)
lub 30/3,2 - - 0,75 0,75 - - -
lub 50/3,2 m - - - - - -
lub 70/3,2 - - - -

1,2
1,2

1,2
lub 95/3,2 - - - -

Ko∏ek rozporowy “K” 6/40; (Paczka 200 szt.) szt - -
lub Ko∏ek rozporowy “K” 6/60; (Paczka 100szt.) - - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

(przy dochodzàcych powierzchniach tynkowanych)
Warstwa izolacyjna o gruboÊci ................ m2 wg zapotrzebowania

Ok∏adzina
P∏yta Knauf GKB; 12,5 mm 1 2 1 2 1 2 -
lub P∏yta Knauf GKBI (impregnowana); 12,5 mm

m2
P∏yta masywna GKF; 25 mm - - - - - - 1
lub P∏yta masywna GKFI (impregnowana); 25 mm - - - - - -
Wkr´t (mocowanie p∏yt)
TN 3,5x25 mm szt 11 6 14 6 14 6 -
TN 3,5x 35 mm - 11 - 14 - 14 13

Szpachlowanie
Masa Knauf Uniflott; (5 kg/25 kg worek) 0,25 0,4 0,25 0,4 0,25 0,4 0,35
lub Masa Knauf Uniflott impregnowana; (5 kg worek)
lub Knauf Jointfiller Super; (20 kg worek) kg 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 -
(przy szpachlowaniu maszynowym)

lub Knauf Fugenfuller Leicht; (5 kg/10 kg/ 25 kg worek) 0,25 0,4 0,25 0,4 0,25 0,4 -

Papierowa taÊma spoinowa Knauf; (rolka 23 m/ 75 m/ 150 m) m wg zapotrzebowania
Pasek rozdzielajàcy jednostronnie samoprzylepny (rolka 66 m) m wg zapotrzebowania
lub Trenfix 75 mm, samoprzylepny; (rolka 50 m)

Profil 23/15; (d∏ugoÊç 2,75 m ) m wg zapotrzebowania
Naro˝nik 31/31; (d∏ugoÊç 2,6/3 m) m wg zapotrzebowania
TaÊma naro˝nikowa ALUX szerokoÊç 52 mm; (rolka 30 m) m wg zapotrzebowania
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W62 Zu˝ycie materia∏ów
Âciany szybów instalacyjnych / PrzedÊcianki W628, W629

Zu˝ycie materia∏ów na m2 Êciany szybu bez uwzgl´dnienia ubytków i Êcinków
IloÊci odnoszà si´ do powierzchni o wymiarach: W628 Typ A; H=2,75 m; L=2,0 m; A=5,50 m2 W628 Typ B / W629: H=2,75 m; L=4,0 m; A=11,0 m2
Nazwa artyku∏u Jednostka IloÊç jako wartoÊç Êrednia

W628 W629
(Typ A) (Typ B) (Typ B)
(R)EI90 (R)EI30 (R)EI90 (R)EI30 (R)EI90

materia∏y obce drukowane kursywà 2x 25 GKF 2x 12,5 GKF 2x 25 GKF 2x 12,5 GKF 2x 20 GKF

Konstrukcja
Kàtownik 35x70x0,7 (alternatywnie CW 50 lub UW 50) m 1

      Profil UW 50x40x0,6; (4m d∏ugoÊci) - -
lub Profil UW 75x40x0,6; (4m d∏ugoÊci) m - 0,7 0,7 0,7 0,7
lub Profil UW 100x40x0,6; (4m d∏ugoÊci) -

      Profil CW 50x50x0,6 - -
lub Profil CW 75x50x0,6 m - 2 1.25 3,5 3,5
lub Profil CW 100x50x0,6 -
Blachowkr´t LB 3,59,5 mm szt 2,7 2,7
Kit Êcienny; (pojemnik 550ml) szt - 0,3 0,3 0,3 0,3

TaÊma akustyczna; (rolka 30m)
lub 50/3,2 mm - - -
lub 70/3,2 mm m - 1,2 1,2 1,2 1,2
lub 95/3,2 mm -
      Ko∏ek rozporowy “K” 6/40; (paczka 200 szt.) szt - 0,7 0,7 0,7 0,7
lub Ko∏ek rozporowy “K” 6/60; (paczka 100 szt.) -
(w tynkowanych powierzchniach)

Ko∏ek metalowy Knauf; (paczka 100 szt.) szt 2,2 0,9 0,9 0,9 -

Warstwa izolacyjna (przy ochronie p.p.o.˝. zobacz strona 10)
......... mm gruboÊç wg zapotrzebowania 1

Ok∏adzina
      P∏yta ogniochronna GKF; 12,5 mm - 2 - 2 -
lub P∏yta ogniochronna GKFI (impregnowana); 12,5 mm - - -

      P∏yta masywna GKF; 20 mm m2 - - - - 2
lub P∏yta masywna GKFI (impregnowana); 20 mm - - - -

      P∏yta masywna GKF; 25 mm 2 - 2 - -
lub P∏yta masywna GKFI (impregnowana);25 mm - - -

Wkr´t; (Mocowanie p∏yty)
TN 3,5 x 25 mm - 8 - 6 -
TN 3,5 x 35 mm 4 15 8 14 10
TN 3,5 x 55 mm szt - - - - 16
TN 4,5 x 70 mm 7 - 14 - -

Szpachlowanie
      Knauf Uniflott; (worek 5kg/25kg)
lub Knauf Uniflott impregnowany; (worek 5kg) kg 0,7 0,4 0,7 0,4 0,6

Knauf Jointfiller Super; (worek 20kg)
(przy maszynowym szpachlowaniu urzàdzeniem AMES) - 0,5 - 0,5 -

Knauf Fugenfuller Leicht; (worek 5kg/10kg/25kg) - 0,4 - 0,4 -
Papierowa taÊma spoinowa; (rolka 23m/75m/150m) m wg zapotrzebowania

      Pasek rozdzielajàcy jednostronnie samoprzylepny; (rolka 66m) m wg zapotrzebowania
lub Trenfix 75 mm, samoprzylepny; (rolka 50m)

Profil 23/15; (2,75 m d∏ugoÊci) m
Naro˝nik 31/31; (2,6m/3m d∏ugoÊci) m wg zapotrzebowania
TaÊma naro˝nikowa ALUX 52 mm szerokoÊci; (rolka 30m) m
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Teksty ofertowe

Poz. Opis IloÊç Cena jednostkowa Cena razem
Âciana szybu instalacyjnego, bez szkieletu, z wymogami przeciwpo˝arowymi

........ Âciana szybu instalacyjnego, obszar wbudowania 2
WysokoÊç ......... m, gruboÊç 50 mm
wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej Rw,R w dB .........*
klasa odpornoÊci ogniowej ............
pod∏o˝e istniejàce beton zbrojony
Êciana murowana ............................ / beton lekki*
wykonanie z kàtownikami brzegowymi 50 x 35 x 0,7 mm
i p∏ytami masywnymi Knauf GKF
Produkt / System : Âciana szybu instalacyjnego W628 Typ A ......... m2 ......... .........

Âciana szybu instalacyjnego/ PrzedÊcianka, szkielet pojedynczy z wymogami przeciwpo˝arowymi
......... Produkt / System: Âciana szybu instalacyjnego W628 Typ B

Produkt / System: Âciana szybu instalacyjnego W628 Typ B
Âciana szybu wentylacyjnego / wolnostojàca*
Obszar wbudowania1 1 / 2 *, wysokoÊç ......... m, gruboÊç ......... mm
wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej Rw,R w dB .........*
klasa odpornoÊci ogniowej ............*
pod∏o˝e istniejàce beton zbrojony
Êciana murowana ............................ / beton lekki*
wykonanie ze szkieletem z profili CW 75 / CW 100 *
ok∏adzina z p∏yt Knauf GKF 2x12,5 mm
p∏yty masywne Knauf 2x25 mm GKF *
Produkt / System: Âciana szybu instalacyjnego W628 Typ B ......... m2 ......... .........

Âciana szybu instalacyjnego/ PrzedÊcianka, szkielet podwójny z wymogami przeciwpo˝arowymi
......... Âciana szybu wentylacyjnego / wolnostojàca*

Obszar wbudowania1 1 / 2 *, wysokoÊç ......... m, gruboÊç ......... mm
wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej Rw,R w dB .........*
klasa odpornoÊci ogniowej ............. *
pod∏o˝e istniejàce beton zbrojony
Êciana murowana ............................ / beton lekki*
wykonanie z podwójnym szkieletem z profili CW 50 / CW 75 / CW 100 *
ok∏adzina z p∏yt Knauf GKF 2x12,5 mm (R)El30
p∏yta masywna GKF 20 mm + p∏yta Knauf GKF 12,5 mm (R)EI60
p∏yta masywna GKF 25 mm + p∏yta Knauf GKF 18 mm (R)EI60
p∏yta masywna GKF 2x20 mm (F 90) / p∏yta Knauf GKF 2x25 mm (R)EI60
Produkt / System : Âciana szybu instalacyjnego W629 ......... m2 ......... .........

Naro˝nik zewn´trzny
......... Naro˝nik zewn´trzny jako dodatek do ok∏adziny Êcian / wolnostojàcej / przedÊcianki / Êciany szybu wentylacyjnego*

wykonanie z naro˝nikiem ochronnym 31/31
Produkt: Naro˝nik ochronny Knauf 31/31 ......... m2 ......... .........

Otwory z konstrukcjà
......... otwory konstrukcyjne wzmocniç profilem UW / CW*

jako dodatek do wolnostojàcej przedÊcianki / Êciany szybu wentylacyjnego*
prostokàtny, wymiary .............. mm

......... Klapa rewizyjna
Klapa rewizyjna z wymogami przeciwpo˝arowymi o klasie odpornoÊci ogniowej .............*
rama z aluminium wype∏nienie klapy z p∏yt Knauf
wymiary ................ mm, wykonanie z zabezpieczeniem FANGARM
dla wolnostoujàcej przedÊcianki / Êciany szybu instalacyjnego *
gruboÊç ok∏adziny ................ mm
Produkt : Klapa rewizyjna Knauf ......... m2 ......... .........

* niepotrzebne skreÊliç suma .............. suma ..........................
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Poz. Opis IloÊç Cena jednostkowa Cena razem
Ok∏adziny Êcian

........ Ok∏adzina Êcian, wewnàtrz, wysokoÊç ............... mm
pod∏o˝e beton zbrojony / Êciana murowana ...... / drewno / beton lekki *
wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej Rw,R w dB .........*
wspó∏czynnik przenikania ciep∏a ............. W/(m2K)
w po∏àczeniu z istniejàcà Êcianà
masa powierzchniowa ..... kg/m2
wykonanie jednowarstwowe / dwuwarstwowe
z p∏yt Knauf / plyt Knauf impregnowanych *
Produkt / System : PrzedÊcianka Knauf z profilem spr´˝ystym W 622
PrzedÊcianka Knauf z CD 60/27, mocowana bezpoÊrednio W 623 ......... m2 ......... .........

PrzedÊcianki / Êciany szybów instalacyjnych, z p∏ytami gipsowymi 12,5 mm,
bez ochrony przeciwpo˝arowej

......... wolnostojàca przedÊcianka / Êciana szybu instalacyjnego *
obszar wbudowania 1 / 2 *-, wysokoÊç ........... mm
gruboÊç 75 / 87,5 / 100 / 112,5 / 125 mm *
wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej Rw,R w dB .........*
wspó∏czynnik przenikania ciep∏a ............. W/(m2K)
w po∏àczeniu z istniejàcà Êcianà
masa powierzchniowa ..... kg/m2
istniejàce pod∏o˝e
wykonanie z ok∏adzinà jednowarstwowe / dwuwarstwowe *
z p∏yt Knauf / plyt Knauf impregnowanych *
Produkt / System: PrzedÊcianka Knauf W 625 / W 626 ......... m2 ......... .........

PrzedÊcianka / Êciana szybu instalacyjnego z p∏yt masywnych bez wymogów przeciwpo˝arowych
......... wolnostojàca przedÊcianka / Êciana szybu instalacyjnego *

Obszar wbudowania1 1 / 2 *, wysokoÊç ......... m, gruboÊç ......... mm
wspó∏czynnik przenikania ciep∏a ............. W/(m2K)
w po∏àczeniu z istniejcà Êcianà, wartoÊç U w W/(m2K)
masa powierzchniowa ..... kg/m2
istniejàce pod∏o˝e
wykonanie jednowarstwowe z p∏yt masywnych GKF
wykonanie z masywnych po∏yt impregnowanych 25 mm GKF
Produkt / System : PrzedÊcianka Knauf W 653 ......... m2 ......... .........

Po∏àczenie
......... Po∏àczenie zredukowane i przesuwne do 20 mm

jako dodatek do ok∏adziny Êciany / przedÊcianki *
górne / boczne * ......... m2 ......... .........

Szczelina dylatacyjna
......... szczelina dylatacyjna jako dodatek do wolnostojàcej przedÊcianki

szerokoÊç ......... mm, wykonanie zgodnie zrys. nr ...................... ......... m2 ......... .........

Otwór
......... otwór jako dodatek do wolnostojàcej przedÊcianki / Êciany szybu instalacyjnego * ......... m2 ......... .........

prostokàtny, wymiary ....................... mm

Klapa rewizyjna bez wymogów przeciwpo˝arowych
......... klapa rewizyjna, rama z aluminium, wype∏nienie klapy z p∏yt gipsowych

gruboÊç 12,5 / 25 mm *, wymiary ......................... mm
wykonanie z zabezpieczeniem Fangarm, dla wolnostojàcej przedÊcianki
Produkt : Klapa rewizyjna W 250 ......... m2 ......... .........

* niepotrzebne skreÊliç suma ..............

W62 PrzedÊcianki i Êciany szybu instalacyjnego
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Konstrukcja

Konstrukcja i monta˝

PrzedÊcianki i Êciany szybów instalacyjnych sk∏adajà
si´ z metalowej konstrukcji oraz z ok∏adzin
montowanych od jednej strony w uk∏adzie jedno lub
wielowarstwowym. Konstrukcja ∏àczona jest na ca∏ym
obwodzie z sàsiadujàcymi elementami budynku,
dodatkowo dla W623 lub W622 bezpoÊrednio do
pod∏o˝a. Pusta przestrzeƒ w Êcianie mo˝e byç

wype∏niona materia∏ami izolacyjnymi, jak równie˝
mo˝na w niej umieÊciç instalacje (elektryczne,
sanitarne). Poprzez zastosowanie p∏yt ochronnych
Knauf LaVita uzyskuje si´ os∏on´ przed falami
elektromagnetycznymi o wysokiej cz´stotliwoÊci oraz
przed zmiennym polem elektrycznym o niskiej
cz´stotliwoÊci. Dylatacje konstrukcyjne budynku

muszà byç powtórzone w konstrukcji przedÊcianki
lub Êcianie szybu instalacyjnego. W przedÊciankach
ciàg∏ych szczeliny dylatacyjne wymagane sà co oko∏o
15 m. W przypadku podwójnej ok∏adziny i rozstawie
osiowym s∏upków ≤60cm zapewniona jest
odpornoÊç na uderzenie pi∏kà.

Monta˝

Konstrukcja
— Profile obwodowe nale˝y okleiç taÊmà
akustycznà. W przypadku szczególnych wymogów
dotyczàcych izolacyjnoÊci akustycznej dodatkowo
uszczelniç akrylem lub silikonem.
— Profile obwodowe nale˝y mocowaç do
sàsiadujàcych elementów budynku za pomocà
∏àczników odpowiednich dla danego pod∏o˝a.
Rozstaw ∏àczników wynosi (W628 Typ A= 0,5 m), na
Êcianach wymagane sà co najmniej 3 punkty
mocowania. Masywne sàsiadujàce elementy budynku:
ko∏ki rozporowe / ko∏ki metalowe dla W628 typ A na
Êcianach lub typ B na stropie i pod∏o˝u W629 bez
warstwy izolacyjnej lub z warstwà izolacyjnà z we∏ny
mineralnej szklanej typ G na stropie i pod∏o˝u.
Elementy sàsiadujàce typu warstwowego: ∏àczniki
odpowiednie dla tego typu pod∏o˝a.
— Profile obwodowe zamocowaç do stropu i

pod∏o˝a. PrzyÊcienny profil CW (W628 typ A:
kàtownik 50x35x0,7) zakotwiç do Êciany.
— Przy rozstawie osiowym 60 cm (W625/W626/W628
typ B 2x12,5 mm/W629) lub 100cm (W653/W628 typ
B 2x25 mm) wstawiç profile CW w profile UW i
wyregulowaç.
— W629: skr´caç dwa profile CW Êrodnikami za
pomocà wkr´tów LB 3,5x9,5 lub ∏àczyç nitami w
rozstawie ≤0,75 m.
— W622: zamontowaç profile spr´˝yste w uk∏adzie
poziomym w rozstawie osiowym ≤50 cm na istniejàcej
Êcianie.
— W623: w rozstawie osiowym 60 cm przyci´te do
odpowiedniej d∏ugoÊci s∏upki CD wstawiç w profil
UW i wyregulowaç.
— W625 z ok∏adzinami ceramicznymi: zredukowaç
rozstaw osiowy s∏upków do maksymalnie 40cm.

Materia∏y izolacyjne
Zale˝nie od wymogów izolacyjnoÊci akustycznej /
termicznej dodatkowy materia∏ izolacyjny umieÊciç
pomi´dzy konstrukcj´ przedÊcianki i Êcian´
os∏onowà lub Êcian´ od strony pomieszczeƒ nie
ogrzewanych. Ze wzgl´dów ochrony przeciwpo˝arowej
konieczne jest stosowanie we∏ny mineralnej skalnej
typu S w niektórych wariantach W629.

Ok∏adzina
— W uk∏adzie pionowym dla W622 / W623 / W625 /
W626 i W629 (12,5/18 mm), w uk∏adzie poziomym dla
W653 / W628/W629 (20/25 mm)
— Styki poprzeczne przesuwaç, o co najmniej
400mm wzgl´dem siebie. Styki pod∏u˝ne p∏yt
przesuwaç w przypadku wykonania drugiej warstwy
ok∏adziny.

Techniki spoinowania

Przed naniesieniem pow∏oki malarskiej lub innego
rodzaju ok∏adziny, p∏yty nale˝y zagruntowaç. Rodzaj
Êrodka gruntujàcego nale˝y dostosowaç do rodzaju
pow∏oki malarskiej / ok∏adziny. Po tapetowaniu
tapetami papierowymi i z tkaniny szklanej jak równie˝
po nadk∏adaniu tynków ˝ywic syntetycznych lub
celulozowych, nale˝y zapewniç ciàg∏e wysychanie
poprzez wietrzenie. Na p∏yty Knauf mogà byç
nak∏adane nast´pujàce ok∏adziny:
— warstwy malarskie: odporne na mycie i szorowanie
farby dyspersyjne na bazie tworzywa sztucznego,
materia∏y malarskie z efektem wielobarwnym, farby
olejne, lakiery matowe, farby na bazie ˝ywic
alkilowych, lakiery poliuretanowe, farby na bazie
˝ywic polimerowych, lakiery epoksydowe zale˝nie
od celu i wymogów.
— Tapety: papierowe, tekstylne i z tworzyw
sztucznych. Mo˝na stosowaç kleje tylko z
etylocelulozy zgodnie z instrukcjà 16, wytyczne robót
tapetowania, wydanie:  Frankfurt nad Menem 2002
— Ok∏adziny ceramiczne

— Tynki: tynk strukturalne Knauf, na przyk∏ad tynk
z ˝ywic syntetycznych, tynk lekki, masy szpachlowe
tj. na przyk∏ad Knauf Board Finish, tynki mineralne
tylko w po∏àczeniu z papierowà taÊmà spoinowà.
— Pow∏oki alkaliczne jak farby wapienne, silikatowe
i na bazie szk∏a wodnego nie nadajà si´ do stosowania
jako pow∏oki dla pod∏o˝y z p∏yt gipsowych.
Dyspersyjne farby silikatowe mogà byç stosowane
wed∏ug wskazaƒ producenta. W przypadku
powierzchni  z p∏yt  g ipsowo-kartonowych
wystawionych bez warstwy ochronnej na d∏u˝sze
oddzia∏ywanie promieni s∏onecznych, mogà przebijaç
przez warstw´ malarskà ˝ó∏te plamy (przebarwienia).
W zwiàzku z tym zaleca si´ malowanie próbne
wi´kszej iloÊci p∏yt wraz ze szpachlowaniem
powierzchni w∏àcznie. Mo˝na zapobiec powstawaniu
przebarwieƒ tylko poprzez zastosowanie specjalnego
Êrodka gruntujàcego.

Technika szpachlowania

Bez taÊmy spoinowej, r´cznie, masà Knauf Uniflott
w przypadku ok∏adzin dwuwarstwowych, przy
zastosowaniu papierowej taÊmy spoinowej
szpachlowanie r´czne masà Fugenfuller Leicht lub
szpachlowanie mechaniczne masà Jointfiller - Super.
P∏yty masywne szpachlowaç masà Uniflott.
Zalecenia: Kraw´dzie ci´te szpachlowaç z papierowà
taÊmà spoinowà. ¸by Êrub równie˝ szpachlowaç.
Przy podwójnej ok∏adzinie wype∏niç szczeliny
pierwszej warstwy. Szpachlowanie mo˝na wykonywaç
dopiero wtedy, gdy nie wyst´pujà ju˝ ˝adne wi´ksze
odkszta∏cenia na d∏ugoÊci p∏yt na przyk∏ad wskutek
wyst´pujàcych zmian wilgotnoÊci i temperatury. W
trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia
powinna wynosiç co najmniej 100C.
Równie˝ przy stosowaniu pod∏óg z p∏yt z lanego
asfaltu, szpachlowanie p∏yt gipsowych nale˝y
wykonywaç dopiero po u∏o˝eniu jastrychu.

System GruboÊç ok∏adziny w mm Typ Rozstaw (mm) Typ Rozstaw (mm)

P∏yty Knauf - mocowanie wkr´tami TN

02-229 Warszawa, ul. Âwiatowa 25,
tel. 022 57 25 100, fax 022 57 25 102

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