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Zeszyt techniczny D12

D12 Systemy sufitów akustycznych
D123

Sufit akustyczny Knauf Twin
- z odpornoÊcià ogniowà EI 30, na konstrukcji metalowej CD 60/27

D124

Sufit akustyczny Knauf
- z odpornoÊcià ogniowà EI 30, na konstrukcji metalowej CD 60/27

D127

Sufit akustyczny Knauf
- na konstrukcji metalowej CD 60/27

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.

Composite

02/2007
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D127/D123/D124 Dane techniczne
Sufity akustyczne design / Twin / Ochrona przeciwpo˝arowa + Akustyka

WysokoÊç konstrukcji
podwieszenie

ok∏adzina

mm

mm

min. mm

min. mm

min. mm

konstrukcja

wieszak
wieszak
kotwowynoniuszowy uniwersalny

wieszak
bezpoÊredni

gruboÊç
∏àczna
wysokoÊç p∏yt
profil
w mm
szerokoÊç x wysokoÊç w mm

D127 130

130

130

do 100

60x27+ 60x27

54

12.5 p∏yta perforowana

D123

130

130

130

do 100

60x27+ 60x27

54

12.5 ok∏adzina profilu CD 12.5 mm
+
12.5 p∏yta perforowana 12.5 mm

130

do 100

60x27+ 60x27

54

12.5 p∏yta ognioochronna 12.5 mm

D124

1 poziom konstrukcji
130
130
2 poziom konstrukcji
-

-

do 100

klips do monta˝u
60x27+ bezpoÊredniego 28
54
60x27+ 60x27

uchwyt
noniuszowy

Przyk∏ad obliczeniowy:

+
12.5 p∏yta perforowana 12.5 mm

D127 z wieszakiem bezpoÊrednim (100 mm), profil g∏ówny i profil noÊny (54 mm) i ok∏adzina (12.5 mm) = 166.5 mm.
Oko∏o 167 mm wymagana wysokoÊç konstrukcji systemu sufitowego.

D127 Sufit akustyczny design
Akustyka

D123 TWIN

D124 Ochrona przeciwpo˝arowa + Akustyka

Ochrona przeciwpo˝arowa + Akustyka

Podwieszenie sztywne

Ochrona przeciwpo˝arowa + Akustyka
¸àczenie profili

klasa noÊnoÊci 0.4 kN (40 kg)

Profil g∏ówny/profil noÊny

wieszak bezpoÊredni do profilu CD 60x27

∏àcznik krzy˝owy
do profili CD 60x27

125

przy monta˝u zagiàç

60

zale˝nie od wymaganej wysokoÊci wbudowania odciàç lub odgiàç

przed monta˝em zagiàç

cz´Êç górna wieszaka noniuszowego, uchwyt noniuszowy,
cz´Êç dolna wieszaka noniuszowego, wieszak kotwowy uniwersalny
cz´Êç górna wieszaka uchwyt noniuszowy
noniuszowego
do profili cd 60x27
zatyczka do
nioniusza

2

Composite

cz´Êç dolna wieszaka wieszak kotwowy
noniuszowego
uniwersalny
do profili
do profili
cd 60x27
cd 60x27

∏àcznik kotwowy do profili
CD 60x27
przy monta˝u zagiàç
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D127 Sufity akustyczne design
Rozstaw osiowy konstrukcji

1/3

a
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c
ok. 100

b

fryz

b

b

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw wieszaków/Êrodków mocujàcych

rozstaw osiowy profili g∏ównych

a

rozstaw osiowy profili noÊnych

c

b

wszystkie

wszystkie
wymiary w mm

rozstaw osiowy profili g∏ównych/wieszaków wymiary w mm rozstaw osiowy profili w zale˝noÊci od rodzaju perforacji
rozstaw
osiowy
profili
g∏ównych
c

rozstaw wieszaków
a
klasa obcià˝eƒ kN/m2
do 0.15
do 0.30

rozstaw
osiowy
profili
noÊnych
b

perforacja

standardowa
d∏ugoÊç p∏yt

rozstaw osiowy
profili noÊnych
u∏o˝enie skoÊne

perforacja prosta
okràg∏a R

6/18 R
8/18 R

1998
1998

333

500

1200

950

10/23 R

2001

333.5

600

1150

900

12/25 R

2000

333.3

700

1100

850

15/30 R

2490

311.25

800

1050

800

perforacja przestawna
okràg∏a R

8/12/50 R

2000

333.3

900

1000

800

12/20/66 R

2508

313.5

1000

950

750

perforacja prosta
kwadratowa Q

8/18 Q

1998

333

12/25 Q

2000

333.3

1100

900

750

perforacja rozrzucona R

1200

900

650

8/15/20 R
12/20/35 R

2500
2500

312.5

1300

850

-

perforacja blokowa

B4, B5, B6

do 2500

312.5

1400

850

-

szczeliny “slotline”

B4, B5, B6

2400

300

1500

850

-

max. 333.5
w zale˝noÊci
od perforacji

Cie˝ar p∏yty + konstrukcja + we∏na mineralna 20mm<15 kg/m2
Wskazówka

Composite

Rozstaw osiowy profili noÊnych dotyczy tylko
wymiarów standardowych. Przy monta˝u w
obiekcie (np. wg. planu u∏o˝enia) rozstawy osiowe
profili nale˝y dostosowaç do ci´˝aru p∏yt.

Cie˝ar sufitu Warstwy dodatkowe zwi´kszajà ∏àczny ci´˝ar powierzchniowy sufitu,
co mo˝e prowadziç do zmiany klasy obcià˝eƒ do 0,30kN/m2
(zobacz tak˝e zeszyt techniczny D11).
3
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D127 Sufity akustyczne design
Detale Skala 1:5

oko∏o 150 mm

c

1/3

a

a
rozstaw wieszaków

rozstaw osiowy profili g∏ównych

górna cz´Êç wieszaka
noniuszowego
zatyczka do noniusza
dolna cz´Êç wieszaka
noniuszowego 0.40 kN,
do profilu CD 60x27

zatyczka do nioniusza
dolna cz´Êç wieszaka noniuszowego
0.40 kN do profilu CD 60x27
∏àcznik krzy˝owy lub ∏àcznik
kotwowy do profili CD 60x27
profil g∏ówny CD 60x27

fryz

profil naro˝nikowy
profil noÊny CD 60x27
w razie koniecznoÊci
profil UD 28x27 lub kàtownik 30x30
ko∏ek rozporowy, rozstaw mocowania ≤ 500 mm

taÊma przek∏adowa
+ masa Uniflott

≤ 100 mm

frieze

Po∏àczenia ze Êcianà
ze szczelinà widocznà

D127-A1

suchy tynk W611
lub tynk

D127-D3

fizelina
p∏yta perforowana
wkr´t SN 3.5x30

profil noÊny CD 60x27

D127-B1

Pod∏u˝ny styk p∏yt

welna mineralna
fizelina
p∏yta perforowana

D127-C1

9.5 mm
paski p∏yt Knauf skleiç masà
Fugenfueller-Leicht lub masà Uniflott
i przymocowaç wkr´tem szybkiego monta˝u
fryz

Composite

D127-D1

Czo∏owy styk p∏yt

≤

fizelina
szczelin´
pozornà pokryç
kolorem fizeliny
(po stronie
wbudowania)

kraw´dê paska p∏yty
w miejscu pomi´dzy
otworami

profil noÊny
profil naro˝nikowy
CD 60x27
wkr´t szybkiego monta˝u
TN 3.5x25

6.5 mm

4

profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27
wkr´t SN 3.5x30

paski p∏yt Knauf
taÊma przek∏adowa
+ masa Uniflott
szczeliny
oko∏o 10 mm
fryz
100 mm

≤ 100 mm

wyci´te paski p∏yt
Knauf wykoƒczyç
za pomocà siatki
do szlifowania

Po∏àczenia ze Êcianà

zatyczka do nioniusza
uchwyt noniuszowy 0.4 kN
do profili
∏àcznik krzy˝owy lub ∏àcznik
CD 60x27
kotwowy do profili CD 60x27

wieszak bezpoÊredni do profilu
CD 60x27
wkr´t LN 3.5x9 mm

masa
Uniflott

wk´t szybkiego monta˝u
TN 3.5x25

górna cz´Êç wieszaka noniuszowego

ko∏ek metalowy - sufitowy Knauf

profil g∏ówny
CD 60x27

≤ 100 mm

fizelina
p∏yta perforowana

Fryz nak∏adany

D127-D2

Fryz ze szczelinà widocznà
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D127 Sufity akustyczne design
Kszta∏towanie sufitów - detale skala 1:5

profil UD 28x27
paski p∏yty Knauf (gruboÊç
w zale˝noÊci od potrzeby)
sklejone i po∏àczone
klamrami
p∏yta Knauf
z naci´ciem V

p∏yta perforowana Knauf
nieperforowane obrze˝e
p∏yty z naci´ciem V

naci´cie V
sklejone

warianty:

paski p∏yty Knauf
z naci´ciem V
+
p∏yta akustyczna design
z perforacjà okràg∏à

warianty:

Fryz nak∏adany z poziomà
szczelinà pozornà

D127-SO6

D127-SO7

2 wkr´ty
przykr´cone przestawnie

Sufit podwieszany
odsuni´ty od Êciany
górna cz´Êç wieszaka noniuszowego
wieszak kotwowy uniwersalny
dla profilu CD 60x27
zatyczka do noniusza

∏àcznik
kàtowy
profil
CD 60x27

taÊma przek∏adkowa + masa Uniflott
profil UD 28x27
p∏yta Knauf z naci´ciem V
wkr´t TN 3.5x25
profil CW

p∏yta perforowana
∏àcznik krzy˝owy
profil CD 60x27

wkr´t TB 3.5x25
profil UW
taÊma przek∏adkowa
+ masa Uniflott

D127-SO2

Fryz jako gzyms

mo˝liwe usytuowanie
lampy sufitowej
profil noÊny CD 60x27
wkr´t SN 3.5x30
p∏yta perforowana

D127-SO4

Composite

profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27

D127-SO3

wkr´t
TN 3.5x25
p∏yta Knauf
z naci´ciami V

Element sufitowy - wkl´s∏y

masa Uniflott
paski p∏yty Knauf
z naci´ciem V
wkr´t np. SN 3.5x30

Uskok sufitu

wkr´t szybkiego
monta˝u TN 3.5x25
p∏yta Knauf
z naci´ciami V

D127-SO5

wkr´t
SN 3.5x30
mo˝liwe usytuowanie
lampy sufitowej

p∏yta
perforowana

Element sufitowy - wypuk∏y

5
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D127 Sufity akustyczne design
Rysunki schematyczne styków p∏yt, fryzów / zamocowaƒ

Styki p∏yt/fryzy - przyk∏ady

Styki p∏yt/fryz szpachlowany
kraw´dzie p∏yt: ci´ta kraw´dê z 4 stron SK
(p∏yta perforowana wykonanie A + B,
perforacja blokowa)

szpachlowanie
paski p∏yty Knauf wykoƒczyç za pomocà siatki do szlifowania,
szczelin´ wype∏niç masà Uniflott.
pe∏ne wype∏nienie szczelin.

Fryz - kraw´dê poprzeczna
Êci´ta fabrycznie

Styki poprzeczne (styk na profilu)

wykonanie A

wykonanie B; perforacja blokowa

Styk pod∏u˝ny

Fryz - styk pod∏u˝ny

wykonanie A

wykonanie B; perforacja blokowa

Styk p∏yt/fryz z kraw´dzià fabrycznà

kraw´dê Êciàç pod kàtem 45°

kraw´dzie p∏yt: kraw´dê fabryczna z 4 stron 4 FK
(p∏yty perforowane, wykonanie B)

Kraw´dzie poprzeczne Êci´te
fabrycznie (styk na profilu)

spoina widoczna

spoina widoczna

Fryz ze szczelinà pozornà
kraw´dzie p∏yt: ci´ta kraw´dê z 4 stron SK
(p∏yta perforowana, wykonanie A + B,
perforacja blokowa)

Fryz - styk poprzeczny

Fryz - kraw´dê poprzeczna
Êci´ta fabrycznie

Styki pod∏u˝ne

Fryz ze szczelinà pozornà
i kraw´dzià fabrycznà
kraw´dzie p∏yt: kraw´dê fabryczna z 4 stron FK
(p∏yta perforowana, wykonanie B)

Fryz - styk poprzeczny

fryz
kraw´dzie Êciàç
heblem kàtowym
pod kàtem 45°

spoina widoczna

Styki p∏yt szpachlowane
kraw´dzie p∏yt: HRK/SFK
(p∏yta perforowana; perforacja blokowa “slotline”)

Styki pod∏u˝ne HRK
szpachlowanie
kraw´dzie p∏yt szpachlowaç
masà Uniflott

fryz

szczelina widoczna

kraw´dzie
pasków p∏yt
wykoƒczyç
za pomocà
siatki do szlifowania

kraw´dzie p∏yty
perforowanej
wykoƒczyç za
pomocà siatki
szczelina pozorna do szlifowania,
profil pomalowaç
ok. 10 mm
w kolorze fizeliny

fryz
kraw´dzie Êciàç
heblem kàtowym
pod kàtem 45°

szczelina widoczna
profil pomalowaç
w kolorze fizeliny

Styki poprzeczne SFK
szpachlowanie
kraw´dzie p∏yt szpachlowaç
masà Uniflott

Mocowanie p∏yt perforowanych
w obszarze perforacji
wkr´t SN 3.5x30

6

Composite

na nieperforowanym obrze˝u p∏yty
wkr´t TN 3.5x25
wkr´t SN 3.5x30

w obszarze fryzu
wkr´t TN 3.5x25
wkr´t SN 3.5x30
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D127 Sufity akustyczne design
Wzory p∏yt wykonanie A / poch∏anianie dêwi´ku

Wykonanie A - perforacja okràg∏a
kraw´dzie p∏yt:
4 SK ci´ta kraw´dê z czterech stron

GruboÊç p∏yt:

12.5 mm

P∏yty zawierajà standardowà fizelin´ ≥ 45g/m 2
(dost´pne kolory: bia∏y lub czarny)
Wszystkie podane wspó∏czynniki
poch∏aniania dêwi´ku obowiàzujà
tylko dla p∏yt oklejonych fizelinà
po stronie roboczej.

szczelina
powietrzna

Perforacja prosta okràg∏a 6/18 R
X x 18
procentowy
udzia∏
otworów:
9 18 18
8.7 %
6 6 12

Perforacja prosta okràg∏a 8/18 R
X x 18
procentowy
udzia∏
otworów:
9 18 18
15.5 %
5 8 10

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1188 mm
d∏ugoÊç: 1998 mm

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1188 mm
d∏ugoÊç: 1998 mm

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku

Poch∏anianie dêwi´ku
np. 127.01.1

Wzory p∏yt wykonanie A - perforacja okràg∏a

= nr diagramu

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej

= wspó∏czynnik
poch∏aniania
dêwi´ku mierzony
wg PN EN 20354

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a

400 mm

b

60 mm

127.01.1

a
b

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej

0.55 0.83 0.56 0.52 0.37 0.38 a
0.19 0.30 0.74 0.70 0.35 0.59 b

a
b

s

127.01.2

a
b

0.57 0.76 0.55 0.54 0.41 0.42 a
0.22 0.33 0.68 0.70 0.40 0.53 b

a
b
Wskazówka:
Zwykle wystarczajàce jest zastosowanie ok∏adziny
standartowej z p∏yt perforowanych z warstwà
wewn´trznà fizeliny, aby spe∏nione by∏y wymagania
akustyczne np.: w szko∏ach, biurach,
przedszkolach, salach wyk∏adowych i salach
zebraƒ.
Zaleca si´, aby u˝ycie materia∏u wyg∏uszajàcego
omówiç ze specjalistà.

s

Composite

0.54 0.85 0.63 0.65 0.54 0.54 a
0.14 0.26 0.70 0.88 0.52 0.57 b
= 0.67
= 0.65

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

a
b

0.62 0.83 0.71 0.64 0.42 0.51 a
0.33 0.64 0.99 0.63 0.29 0.45 b
= 0.66
= 0.71

b

a
b

127.01.3

a
b

a

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

127.02.3

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
s

= 0.60
= 0.61

127.02.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

= 0.58
= 0.58

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm
s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0.56 0.84 0.53 0.56 0.43 0.48 a
0.16 0.23 0.67 0.82 0.48 0.69 b

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
s

b

a
b

= 0.58
= 0.59

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej
s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

125 250 500 1000 2000 4000 Hz
s

127.02.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b
125 250 500 1000 2000 4000 Hz

s

0,68 0,93 0,76 0,84 0,56 0,65 a
0,29 0,55 1,07 0,86 0,45 0,56 b

a
b

= 0.79
= 0.81

7
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D127 Sufity akustyczne design
Wzory p∏yt wykonanie A / poch∏anianie dêwi´ku

Wzory p∏yt wykonanie A - perforacja okràg∏a
Perforacja prosta okràg∏a 10/23 R
X x 23
procentowy
udzia∏
otworów:
5
11 23
23

14.8 %

5

6 10 13

Perforacja prosta okràg∏a 12/25 R
X x 25
procentowy
udzia∏
otworów:
5
12 25
25
18.1 %

Perforacja prosta okràg∏a 15/30 R
X x 30
procentowy
udzia∏
otworów:
15

30

30

19.6 %

5

6 12 13

5

7 15 15

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1196 mm
d∏ugoÊç: 2001 mm

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1200 mm
d∏ugoÊç: 2000 mm

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1200 mm
d∏ugoÊç: 2490 mm

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku
Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej
127.03.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b
125 250 500 1000 2000 4000 H z

s

0.56 0.86 0.55 0.57 0.42 0.45 a
0.19 0.22 0.69 0.80 0.44 0.63 b

a
b

s

127.03.2

a
b

0.57 0.83 0.59 0.61 0.49 0.50 a
0.13 0.28 0.70 0.84 0.48 0.54 b

a
b

8

b

Composite

0.67 0.94 0.76 0.80 0.55 0.64 a
0.29 0.58 1.10 0.82 0.53 0.83 b
= 0.77
= 0.82

0.54 0.87 0.61 0.63 0.53 0.56 a
0.12 0.25 0.68 0.87 0.52 0.60 b

b
125 250 500 1000 2000 4000 H z

s

0.56 0.89 0.61 0.64 0.53 0.54 a
0.13 0.23 0.67 0.86 0.53 0.53 b
= 0.67
= 0.63

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

a
b

0.67 0.92 0.75 0.84 0.62 0.73 a
0.29 0.51 1.12 0.85 0.45 0.58 b
= 0.80
= 0.81

a

a
b

127.04.3

a
b

= 0.59
= 0.59

127.05.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

127.05.3

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

0.56 0.86 0.51 0.55 0.43 0.50 a
0.15 0.21 0.62 0.80 0.46 0.63 b

Fizelina akustyczna bez we∏ny mineralnej

= 0.68
= 0.64

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

a

a
b

b

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

b

a
b

a

a
b

127.03.3

s

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

a

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.60
= 0.58

127.04.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000H z
s

0.60 0.87 0.52 0.56 0.43 0.51 a
0.17 0.21 0.63 0.81 0.46 0.68 b

Fizelina akustyczna bez we∏ny mineralnej

= 0.65
= 0.64

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm
s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

b

a
b

125 250 500 1000 2000 4000H z
s

a

127.05.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.60
= 0.60

Fizelina akustyczna bez we∏ny mineralnej
s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

127.04.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b

125 250 500 1000 2000 4000H z
s

0.66 0.90 0.77 0.83 0.63 0.71 a
0.29 0.52 1.08 0.87 0.53 0.70 b

a
b

= 0.80
= 0.83
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D127 Sufity akustyczne design
Wzory p∏yt wykonanie A / poch∏anianie dêwi´ku

Wzory p∏yt wykonanie A – perforacja okràg∏a
Perforacja przestawna okràg∏a 8/12/50 R
X x 50
udzia∏
procentowy
otworów:
5
12
50
13.1 %
5

Perforacja przestawna okràg∏a 12/20/66 R
X x 66
udzia∏
procentowy
otworów:

19.6 %

5

66

6 20

17 12 17

16

Perforacja prosta kwadratowa 8/18 Q
X x 18
9 18

udzia∏
procentowy
otworów:

18

19.8 %

5 8 10

5

8

10
5

5

6 12 15 8 15 12
wymiar standardowy: szerokoÊç: 1200 mm
d∏ugoÊç: 2000 mm

20

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1188 mm
d∏ugoÊç: 1980 mm

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1188 mm
d∏ugoÊç: 1998 mm

Fizelina standardowa bez we∏ny

Fizelina standardowa bez we∏ny

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku
Fizelina standardowa bez we∏ny
127.11.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b
125

1000

0.62 0.84 0.54 0.54 0.38 0.42 a
0.18 0.25 0.70 0.77 0.40 0.60 b

a
b

s

b

0.58 0.86 0.50 0.56 0.41 0.50 a
0.16 0.21 0.62 0.79 0.41 0.69 b

a
b

= 0.58
= 0.60

a
b
125 250 500 1000 2000 4000 H z

s

0.57 0.86 0.52 0.59 0.47 0.52 a
0.17 0.18 0.60 0.81 0.50 0.69 b

a
b

= 0.59
= 0,58

= 0.61
= 0.58

Fizelina akustyczna bez we∏ny
127.11.2
s

Fizelina akustyczna bez we∏ny
127.12.2
s

Fizelina akustyczna bez we∏ny
127.21.2
s

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b
125 250 500 1000 2000 4000 H z

s

0.56 0.84 0.60 0.61 0.47 0.50 a
0.14 0.29 0.69 0.80 0.44 0.45 b

a
b

s

b

0.65 0.89 0.73 0.77 0.49 0.61 a
0.30 0.61 1.11 0.75 0.36 0.47 b

a
b

= 0.73
= 0.78

s

b

0.66 0.94 0.78 0.85 0.59 0.74 a
0.28 0.55 1.07 0.85 0.43 0.59 b
= 0.80
= 0.80

0.56 0.91 0.61 0.64 0.55 0.61 a
0.11 0.25 0.65 0.88 0.58 0.61 b
= 0.69
= 0.65

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

a

a
b

b

a
b

127.21.3

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b
125 250 500 1000 2000 4000 H z

125 250 500 1000 2000 4000H z
s

a

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.66
= 0.63

127.12.3

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

0.54 0.89 0.56 0.63 0.48 0.53 a
0.14 0.26 0.70 0.85 0.45 0.50 b

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

a

0.4
0.2
0

b

a
b

127.11.3

s
1.0
0.8

a

125 250 500 1000 2000 4000H z

= 0.64
= 0.62

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

Composite

a

127.21.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

125 250 500 1000 2000 4000 H z

s

127.12.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

s

0.66 0.95 0.77 0.90 0.67 0.75 a
0.27 0.53 1.09 0.90 0.52 0.68 b

a
b

= 0.83
= 0.84

9
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D127 Sufity akustyczne design
Wzory p∏yt wykonanie A / poch∏anianie dêwi´ku

Wzory p∏yt wykonanie A – perforacja ciàg∏a
Perforacja prosta kwadratowa 12/25 Q
X x 25
udzia∏
procentowy
otworów:
5
12
25
25
23.0 %

Perforacja rozrzucona PLUS 8/15/20 R

Perforacja rozrzucona PLUS 12/20/35 R

udzia∏
procentowy
otworów:

udzia∏
procentowy
otworów:

9.9 %

9.8 %

5

6 12 13

wymiar standardowy: szerokoÊç: 1200 mm
d∏ugoÊç: 2000 mm

wymiar standardowy:

1200 mm
sz:
d∏: 1875/2500 mm

wymiar standardowy:

1200 mm
sz:
d∏: 1875/2500 mm

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku
Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej
127.22.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej

0.60 0.82 0.48 0.54 0.48 0.51 a
0.16 0.20 0.55 0.83 0.52 0.69 b

a
b

s

127.22.2

a
b

0.55 0.89 0.58 0.63 0.56 0.61 a
0.13 0.22 0.64 0.90 0.56 0.60 b

a
b

a
b

10

Composite

0.65 0.96 0.76 0.88 0.70 0.79 a
0.28 0.47 1.06 0,89 0.54 0.67 b

a
b

= 0.84
= 0.82

0.56 0.77 0.56 0.53 0.37 0.40 a
0.16 0.34 0.72 0.69 0.33 0.35 b

b
125 250 500 1000 2000 4000 H z

s

0.59 0.76 0.55 0.48 0.33 0.34 a
0.17 0.35 0.75 0.63 0.26 0.32 b
= 0.54
= 0.55

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

a
b

0.64 0.85 0.69 0.62 0.37 0.48 a
0.31 0.68 1.02 0.60 0.25 0.40 b
= 0.64
= 0.70

a

a
b

127.31.3

a
b

= 0.51
= 0.54

127.32.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

127.32.3

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

0.55 0.81 0.50 0.44 0.29 0.28 a
0.18 0.30 0.76 0.55 0.28 0.50 b

Fizelina akustyczna bez we∏ny mineralnej

= 0.58
= 0.57

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

b

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

b

a
b

a

a
b

127.22.3

s

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

a

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.55
= 0.57

127.31.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

= 0.68
= 0.64

Fizelina standardowa
z we∏nà mineralnà 20 mm
s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0.56 0.83 0.53 0.49 0.33 0.35 a
0.19 0.29 0.78 0.64 0.32 0.57 b

Fizelina akustyczna bez we∏ny mineralnej

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

b

a
b

= 0.59
= 0.58

Fizelina akustyczna bez we∏ny mineralnej
s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a

127.32.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

125 250 500 1000 2000 4000H z
s

127.31.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Fizelina standardowa bez we∏ny mineralnej

a
b

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

0.64 0.82 0.67 0.55 0.32 0.42 a
0.34 0.69 1.02 0.49 0.21 0.33 b

a
b

= 0.60
= 0.66
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D127 Sufity akustyczne design
Wzory p∏yt o perforacji blokowej „slotline” / poch∏anianie dêwi´ku

Perforacja blokowa „slotline”: wzory B4, B5, B6
kraw´dzie p∏yt:
kraw´dê pod∏u˝na: HRK

73.9

Poch∏anianie dêwi´ku
np. 127.61.1

kraw´dê poprzeczna SFK
ci´ta fabrycznie:

= numer diagramu
= wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku mierzony
wg PN EN 20354

451.6 wzgl´dnie 1052.2

szczelina powietrza: a

400 mm

b

60 mm

GruboÊç p∏yt:
12.5 mm
P∏yty zawierajà standardowà fizelin´ ≥ 45 g/m 2
(dost´pne kolory: bia∏y lub czarny)
Wszystkie podane wspó∏czynniki poch∏aniania dêwi´ku obowiàzujà
tylko dla p∏yt oklejonych fizelinà po stronie roboczej.
Dost´pna ró˝na liczba rz´dów naci´ç na zamówienie. Kraw´dzie p∏yt wykonane 4SK na zmówienie.

Wzory p∏yt

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku

Perforacja blokowa „slotline”

bez we∏ny mineralnej

Wzór B4

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

procentowy udzia∏ otworów:

13.7 %

szerokoÊç: 1200 mm

73.3 451.6

d∏ugoÊç: 2400 mm

149
451.6 73.9
1200
2 x 30 = 60 szczelin

wymiar standardowy:

s

10.9 %

73.3 451.6

d∏ugoÊç: 2400 mm

149
451.6 73.9
1200
8 x 6 = 48 szczelin

wymiar standardowy:
szerokoÊç: 1200 mm

s

15.7 %

73.3 451.6

149

2400
4 x 4 = 16 rz´dów szczelin

Composite

73.9

1052.2
1200
69 szczelin

73.9

wymiar standardowy:

s

a
b

0.45 0.87 0.55 0.49 0.37 0.36 a
0.10 0.36 0.76 0.65 0.35 0.28 b

s

a
b

0.44 0.90 0.55 0.55 0.45 0.49 a
0.10 0.30 0.73 0.76 0.42 0.29 b

= 0.61

= 0.75
127.62.2

a
b

0.57 0.84 0.65 0.64 0.42 0.36 a
0.30 0.69 0.94 0.64 0.38 0.32 b

a
b

= 0.58

= 0.61

= 0.67

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.56

127.63.1

a
b

0.56 0.88 0.66 0.68 0.47 0.46 a
0.27 0.66 0.98 0.70 0.40 0.32 b

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

= 0.63
= 0.71
127.63.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b

125 250 500 1000 2000 4000 H z

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

b

a
b

= 0.60
127.62.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.57

a
b

Wzór B6

d∏ugoÊç: 2400 mm

0.43 0.90 0.54 0.52 0.40 0.45 a
0.07 0.34 0.75 0.69 0.39 0.32 b

127.61.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

2400
4 x 4 = 16 rz´dów szczelin

szerokoÊç: 1200 mm

b

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

149

procentowy udzia∏ otworów:

a

a
b

2400
4 x 4 = 16 rz´dów szczelin

procentowy udzia∏ otworów:

127.61.1

125 250 500 1000 2000 4000 H z

149

Wzór B5

z we∏nà mineralnà 20 mm

s

0.56 0.94 0.71 0.76 0.56 0.57 a
0.27 0.61 1.05 0.80 0.48 0.40 b

a
b

= 0.74
= 0.79
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D127 Sufity akustyczne design
Wzory p∏yt o perforacji blokowej, perforacja okràg∏a 8/18 R / poch∏anianie dêwi´ku

Perforacja blokowa 8/18 R; wzór B4, B5, B6

Poch∏anianie dêwi´ku

kraw´dzie p∏yt:
4SK ci´ta kraw´dê
z czterech stron
gruboÊç p∏yt:
12.5 mm

np.: 127.41.1
41

= numer diagramu
= wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku
mierzony wg PN EN 20354

224 / 530 / 1142

P∏yty zawierajà standardowà fizelin´ ≥ 45 g/m 2
szczelina powietrza:
(dost´pne kolory: bia∏y lub czarny)
Wszystkie podane wspó∏czynniki poch∏aniania dêwi´ku
obowiàzujà tylko dla p∏yt oklejonych fizelinà po stronie roboczej.

a

400 mm

60 mm

b

Inne rodzaje perforacji na zamówienie. Dost´pna ró˝na iloÊç rz´dów perforacji na zamówienie.

Wzory p∏yt

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku

Perforacja blokowa, perforacja okràg∏a 8/18R

bez we∏ny mineralnej

Wzór B4

przyk∏ad

procentowy udzia∏ otworów:

12.1 %

wymiar:
wysokoÊç: 2448 mm
82
530 41
1224
2 x 30 = 60 otworów

szerokoÊç: 1224 mm

41

530

9.1 %

wymiar:
82 224 41
1224
4 x 13 = 52 otwory

wysokoÊç: 2448 mm

s

s

przyk∏ad

12.9 %

wymiar:
wysokoÊç: 2448 mm

41
12

Composite

530

82

2448
4 x 30 = 120 rz´dów otworów

41

1142
1224
64 otwory

41

szerokoÊç: 1224 mm

s

= 0.63
127.42.1

a
b

0.59 0.74 0.62 0.51 0.45 0.41 a
0.20 0.52 0.76 0.71 0.43 0.34 b

s

b

0.49 0.89 0.58 0.63 0.56 0.46 a
0.19 0.41 0.70 0.80 0.47 0.43 b
= 0.65
= 0.67

= 0.76
127.42.2

a
b

0.68 0.85 0.63 0.71 0.50 0.53 a
0.42 0.74 0.66 0.58 0.35 0.32 b

a
b

= 0.58

a

a
b

= 0.69

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.66
= 0.65
127.43.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

0.71 0.75 0.70 0.75 0.59 0.63 a
0.37 0.80 0.83 0.78 0.44 0.42 b

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

= 0.58

127.43.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a

a
b

= 0.65

a
b

b

125 250 500 1000 2000 4000 H z

125 250 500 1000 2000 4000 H z

2448
8 x 13 = 104 rz´dy otworów

procentowy udzia∏ otworów:

0.52 0.94 0.69 0.59 0.49 0.45 a
0.16 0.42 0.70 0.69 0.45 0.44 b

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

41 224 82

Wzór B6

b

a
b
przyk∏ad

szerokoÊç: 1224 mm

a

127.41.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

2448
4 x 30 =120 rz´dów otworów

procentowy udzia∏ otworów:

127.41.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

82

Wzór B5

z we∏nà mineralnà 20 mm

a
b
125 250 500 1000 2000 4000 H z

s

0.67 0.72 0.62 0.76 0.61 0.65 a
0.28 0.83 0.89 0.77 0.52 0.47 b

a
b

= 0.72
= 0.76
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D127 Sufity akustyczne design
Wzory p∏yt o perforacji blokowej, perforacja kwadratowa 12/25 Q / poch∏anianie dêwi´ku

Perforacja blokowa 12/25 Q; wzór B4, B5, B6
kraw´dzie p∏yt:
4SK ci´ta kraw´dê z czterech
stron

Poch∏anianie dêwi´ku
np.: 127.41.1

44

= wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku mierzony
wg PN EN 20354

212 / 512 / 1112

12.5 mm

gruboÊç p∏yt:

= numer diagramu

P∏yty zawierajà standardowà fizelin´ ≥ 45 g/m2
(dost´pne kolory: bia∏y lub czarny)

szczelina powietrza:

a

400 mm

60 mm

b

Wszystkie podane wspó∏czynniki poch∏aniania dêwi´ku
obowiàzujà tylko dla p∏yt oklejonych fizelinà po stronie roboczej.
Inne rodzaje perforacji na zamówienie. Dost´pna ró˝na iloÊç rz´dów perforacji na zamówienie.

Wzory p∏yt

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku

Perforacja blokowa, perforacja kwadratowa 12/25 Q

bez we∏ny mineralnej

Wzór B4

przyk∏ad

procentowy udzia∏ otworów:

17.7 %

wymiar:
d∏ugoÊç: 2400 mm
88
512
44
1200
2 x 21 = 42 otwory

szerokoÊç: 1200 mm

44

512

88

Wzór B5

przyk∏ad

procentowy udzia∏ otworów:

13.0 %

wymiar:
d∏ugoÊç: 2400 mm
88 212 44
1200
4 x 9 = 36 otworów

szerokoÊç: 1200 mm

44 212 88

18.9 %

wymiar:
d∏ugoÊç: 2400 mm

88

2400
4 x 21 = 84 rz´dy otworów

44

1112
1200
45 otworów

44

szerokoÊç: 1200 mm

Composite

b

127.51.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b

125 250 500 1000 2000 4000 H z
0.55 0.83 0.63 0.62 0.55 0.45 a
0.12 0.31 0.72 0.82 0.50 0.41 b

s

0.66 0.91 0.65 0.74 0.64 0.54 a
0.35 0.64 0.95 0.79 0.48 0.45 b

s

a
b

= 0.67
127.52.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000H z

= 0.65

a
b

s

0.49 0.78 0.59 0.53 0.43 0.41 a
0.18 0.54 0.79 0.67 0.38 0.38 b

s

= 0.61

a
b

0.53 0.78 0.69 0.67 0.58 0.49 a
0.08 0.33 0.68 0.81 0.49 0.45 b

a
b

= 0.68
= 0.65

a
b

0.70 0.83 0.71 0.63 0.50 0.50 a
0.41 0.77 0.80 0.58 0.34 0.35 b

a
b

= 0.66
= 0.69
127.53.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

= 0.77

125 250 500 1000 2000 4000 H z

= 0.56

127.53.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

= 0.73

127.52.2

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

a
b
przyk∏ad

procentowy udzia∏ otworów:

512

a

2400
8 x 9 = 72 rz´dy otworów

Wzór B6

44

127.51.1

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a
b

2400
4 x 21 = 84 rz´dy otworów

z we∏nà mineralnà 20 mm

a
b

125 250 500 1000 2000 4000 H z
s

0.58 0.92 0.77 0.87 0.64 0.62 a
0.30 0.73 0.96 0.88 0.50 0.52 b

a
b

= 0.78
= 0.81
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D123 Sufit akustyczny Knauf Twin
Rozstaw osiowy konstrukcji

Sufit akustyczny EI 30

1/3 a

a

15
0
ok
o∏o

do
da
tk
ow
yp
ro
fil
ro
CD
ok
zs
do
o∏
ta
o
w
z
10
am
os
00
io
o
co
wy
m
w
pr
an m
of
i
at
ili
er
g∏
m
ów
op
ny
∏y
ch
ty

rozstaw wieszaków/Êrodków mocujàcych

c

c

oko∏o 100
b

b

fryz

b

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw wieszaków/Êrodków mocujàcych

rozstaw osiowy profili g∏ównych

a

rozstaw osiowy profili noÊnych

c

b

klasa obià˝eƒ
kN/m2

rozstaw
mm

klasa obià˝eƒ
kN/m2

rozstaw
mm

gruboÊç p∏yt
mm

do 0.30

750

do 0.30

1000

12.5

u∏o˝enie skoÊne
mm
max 333.5 w zale˝noÊci
od perforacji

rozstaw osiowy profili noÊnych w zale˝noÊci od rodzaju perforacji
perforacja

6/18 R
8/18 R
10/23 R
12/25 R
15/30 R
perforacja przestawna
8/12/50 R
okràg∏a R
12/20/66 R
perforacja prosta
8/18 Q
kwadratowa Q
12/25 Q
perforacja rozrzucona PLUS R 8/15/20 R
12/20/35 R
perforacja prosta okràg∏a R

14

Composite

Wskazówka

standardowa
d∏ugoÊç p∏yt

rozstaw osiowy
profili noÊnych

mocowanie p∏yt przy pomocy
wkr´tów TN Knauf

u∏o˝enie skoÊne
mm

os∏ona profili CD:

mm

333

termop∏yta MF

333.5
333.3
330
333.3
330
333
333.3

TN 3.5x35

1998
1998
2001
2000
1980
2000
1980
1998
2000
1875 lub 2500
1875 lub 2500

312.5

TN 3.5x25

rozstaw 500 mm

2 sztuki na profil CD

p∏yta akustyczna design:
TN 3.5x35

rozstaw 170 mm

obrze˝e:
1 po∏o˝enie
TN 3.5x25

rozstaw 500 mm

2 po∏o˝enie
TN 3.5x35

rozstaw 170 mm

Rozstaw osiowy profili noÊnych dotyczy tylko wymiarów standardowych. Przy monta˝u w obiekcie (np.: wed∏ug planu
u∏o˝enia) rozstawy osiowe profili nale˝y dostosowaç do ci´˝aru p∏yt.
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D123 Sufit akustyczny Knauf Twin
Sufit akustyczny EI 30, Detale Skala 1:5

Samodzielne sufity podwieszone posiadajàce klas´ odpornoÊci ogniowej. Ochrona przeciwpo˝arowa od do∏u/lub od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)

EI 30 tylko od do∏u

EI 30 tylko od góry

Przy wymaganiach po˝arowych od do∏u obowiàzuje klasa
odpornoÊci ogniowej sufitu podwieszonego dla wszystkich
stropów i konstrukcji le˝àcych powy˝ej (np. dach z blachà
trapezowà).

Po˝ar pojawia si´ w przestrzeni mi´dzystropowej. Le˝àce powy˝ej konstrukcje stropu i dachu muszà
posiadaç co najmniej takà samà klas´ odpornoÊci ogniowej.
Wskazówka dot. wieszaków: dopuszczalny jest tylko uchwyt noniuszowy z górnà cz´Êcià noniusza
(uchwyt noniuszowy mocowaç dwustronnie wkr´tami LN 3.5x9 mm do profilu g∏ównego).

c rozstaw osiowy profili g∏ównych

oko∏o 150 mm

uchwyt
noniuszowy
do profilu
CD 60x27
(a=750 mm)

dodatkowy profil CD pomi´dzy
profilami g∏ównymi (rozstaw ok. 1000 mm)
do mocowania termop∏yty.
EI 30 od góry
uchwyt noniuszowy
mocowany dwustronnie
do profilu g∏ównego
(LN 3.5x9 mm)

profil g∏ówny
CD 60x27

obrze˝e
profil noÊny
2x 12.5 F/GKF CD 60x27
UD 28x27
szpachla + taÊma przek∏adkowa

termop∏yta MF (A2)
12.5 + 20 mm
paski p∏yty masywnej
lub 2x12,5 F/GKF
(we∏n´ mineralnà wyciàç)

p∏yta perforowana (A2)
wkr´t Knauf TN 3.5x35
rozstaw 170 mm
zamocowany do profilu noÊnego

12.5

7 32.5
79

∏àcznik krzy˝owy
jako zabezpieczenie
mocowania

fryz

D123-A1

Po∏àczenie ze Êcianà
1/3

a

a rozstaw wieszaków
górna cz´Êç wieszaka noniuszowego
uchwyt noniuszowy
do profilu
wkr´t Knauf
TN 3.5x35
CD 60x27
2 sztuki na profil
(a = 750 mm)

profil g∏ówny CD 60x27
(c = 1000 mm)
∏àcznik krzy˝owy
do profili
CD 60x27

obrze˝e
2x 12.5 F/GKF
szpachla + taÊma przek∏adkowa
w miejscu ∏àczenia u˝yç p∏yty
gipsowej pe∏nej lub tynk
oko∏o 100

wkr´t
TN 3.5x25
styki p∏yt
szpachlowaç
masà Uniflott

p∏yta perforowana

profil noÊny os∏oni´ty
12.5 F/GKF z naci´ciem V
(os∏ona profila przygotowana
wczeÊniej)
paski we∏ny mineralnej

b rozstaw osiowy profili noÊnych

fryz

D123-D1

termop∏yta MF 12.5+20 mm
zamocowana do profilu
g∏ównego i dodatkowego
CD 60x27

12.5

7 32.5
79

EI 30 od góry
uchwyt noniuszowy
dwustronny mocowany
dwustronnie do profilu
g∏ównego (LN 3.5x9 mm)

Po∏àczenie ze Êcianà
profil g∏ówny CD 60x27
uchwyt noniuszowy

profil noÊny CD 60x27

profil g∏ówny CD 60x27

wkr´t Knauf
TN 3.5x35, rozstaw 170 mm
wkr´t Knauf
TN 3.5x25, rozstaw 500 mm

D123-C1

kraw´dê p∏yty akustycznej
wykoƒczyç za pomocà siatki
do szlifowania, szczelin´
szpachlowaç masà Uniflott

Poprzeczny styk p∏yt
os∏oni´ty profil noÊny

wkr´t Knauf
TN 3.5x35, rozstaw 170 mm
zamocowany do profilu
noÊnego

D123-B1

kraw´dê p∏yty akustycznej
wykoƒczyç za pomocà siatki
do szlifowania, szczelin´
szpachlowaç masà Uniflott

Pod∏u˝ny styk p∏yt
15

Composite
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D124 Ochrona przeciwpo˝arowa
Rozstaw osiowy konstrukcji / detale
Sufit akustyczny EI 30
Rozstawy osiowe konstrukcji

1. poziom konstrukcji (wieszaki zobacz strona 2)
profil g∏ówny i noÊny

1

rozstaw
wieszaków

rozstaw osiowy
profili g∏ównych

rozstaw osiowy
profili noÊnych

mm
650

mm
1000

mm
400

klips do monta˝u
bezpoÊredniego
do profili CD 60x27

do monta˝u bezpoÊredniego

profil noÊny

2

zale˝nie od wymaganej
wysokoÊci wbudowania
odciàç lub odgiàç

max. obcià˝enie 2. poziomu konstrukcji: 100 N na punkt mocowania

Profil poziomu 2. konstrukcji mocowaç poprzecznie do profilu noÊnego
1. poziomu konstrukcji.

2. poziom konstrukcji mocowany klipsem

wieszak bezpoÊredni
do profili CD 60x27

mocowanie na przemian do co drugiego profilu noÊnego 1. poziomu
konstrukcji przy u˝yciu wkr´tu Knauf FN 4.3x35.

2. poziom konstrukcji zamocowany wieszakiem
bezpoÊrednim

profil g∏ówny i noÊny

3

rozstaw
klips do monta˝u bezpoÊredniego

rozstaw osiowy
profili noÊnych

rozstaw
wieszak bezpoÊredni

rozstaw osiowy
profili g∏ównych

rozstawy osiowe
profili noÊnych

mm

mm

mm

mm

mm

800

max. 333.5 *)

800

800

max. 333.5 *)

Wskazówka:

*) Rozstawy osiowe profil noÊnych w zale˝noÊci od rodzaju perforacji. Zobacz strona 14.

Detale Skala 1:5
oko∏o 150 mm
oko∏o 150 mm

rozstaw osiowy profili g∏ównych -1000(1. poziom konstrukcji)

np.: wieszak
bezpoÊredni

np.: zawieszenie na
wieszaku noniuszowym
∏àcznik krzy˝owy lub ∏àcznik
kotwowy do profili CD 60x27
profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27

profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27

klips do monta˝u
obrze˝e
bezpoÊredniego
12.5 mm
wkr´t Knauf
szpachla +
FN 4.3x35
taÊma
przek∏adkowa

profil noÊny
CD 60x27
obrze˝e p∏yty
12.5 mm
profil UD 28x27
szpachla +
taÊma przek∏adkowa

fryz ≥ 100 mm

D124-D1

Po∏àczenie ze Êcianà

2. poziom konstrukcji zamocowany klipsem do monta˝u bezpoÊredniego
16

Composite

rozstaw osiowy profili g∏ównych -1000(1. poziom konstrukcji)

D124-D2

wieszak bezpoÊredni
wkr´t Knauf
FN 4.3x35
profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27

Po∏àczenie ze Êcianà

2. poziom konstrukcji zamocowany wieszakiem bezpoÊrednim
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D124 Ochrona przeciwpo˝arowa
Detale Skala 1:5 Sufit akustyczny EI 30

Samodzielne sufity podwieszone posiadajàce klas´ odpornoÊci ogniowej. Ochrona przeciwpo˝arowa od do∏u.

EI 30 od do∏u
Przy wymaganiach po˝arowych od do∏u obowiàzuje klasa odpornoÊci ogniowej sufitu podwieszonego dla wszystkich stropów i konstrukcji znajdujàcych si´
powy˝ej (np. dach z blachà trapezowà).

np.: wieszak noniuszowy
∏àcznik krzy˝owy lub
∏àcznik kotwowy
profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27

p∏yta perforowana
wkr´t TN 3.5x35
rozstaw 170 mm
masa Uniflott

D124-C1

28

25

wkr´t LN 3.5x9 mm

2

1

ko∏ek metalowy - sufitowy Knauf
np.: wieszak bezpoÊredni

F/GKF 12.5 mm

F/GKF 12.5 mm
pofil g∏ówny CD 60x27
wkr´t TN 3.5x35,
rozstaw 170 mm
profil noÊny CD 60x27
we∏na mineralna
kamienna, 25mm
klips do monta˝u
profil noÊny CD wype∏niony paskami bezpoÊredniego mocowany
wkr´tem Knauf FN 4.3x35
we∏ny mineralnej kamiennej
do profilu noÊnego
rozstaw osiowy profilu noÊnego
1. poziomu konstrukcji
max. 333.5 mm

Poprzeczny styk p∏yt

D124-B1

2. poziom konstrukcji mocowany klipsem do monta˝u bezpoÊredniego

we∏na mineralna
kamienna, 25mm
profil noÊny
CD 60x27
wkr´t TN 3.5x35,
rozstaw 170 mm

Pod∏u˝ny styk p∏yt

2. poziom konstrukcji mocowany klipsem do monta˝u bezpoÊredniego

w przypadku stropu ˝elbetowego
ko∏ek metalowy - sufitowy

profil g∏ówny CD 60x27
∏àcznik krzy˝owy
lub ∏àcznik kotwowy
profil noÊny
CD 60x27

np.: zawieszenie
na wieszaku noniuszowym

3

30

1

profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27

we∏na mineralna
kamienna, 30 mm
profil g∏ówny CD 60x27

p∏yta
perforowana

profil noÊny CD 60x27

masa Uniflott

wkr´t TN 3.5x35,
rozstaw 170 mm

profil noÊny CD wype∏niony
wkr´t
paskami we∏ny mineralnej
LN 3.5x9 mm
kamiennej
wieszak bezpoÊredni
profil
noÊny
CD 60x27
mocowany wkr´tem
p∏yta perforowana
Knauf FN 4.3x35 do
profilu noÊnego
wkr´t TN 3.5x35,
1. poziomu konstrukcji
rozstaw 170 mm

F/GKF 12.5 mm
wkr´t TN 3.5x35,
rozstaw 170 mm
we∏na mineralna
kamienna, 30 mm

rozstaw osiowy profilu noÊnego
max. 333.5 mm

D124-C2

Poprzeczny styk p∏yt

2. poziom konstrukcji mocowany wieszakiem bezpoÊrednim

D124-B2

Pod∏u˝ny styk p∏yt

2. poziom konstrukcji mocowany wieszakiem bezpoÊrednim

17

Composite
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D123/124 Ochrona przeciwpo˝arowa
Sufit akustyczny EI 30
Elementy wbudowane w sufit

= dodatkowa konstrukcja do
wbudowania klapy
rozstaw osiowy profili g∏ównych (1. poziom konstrukcji)

2

wymiar otworu
w Êwietle

3

3

wymiar otworu
w Êwietle

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw osiowy profili noÊnych

D123-G1

D123 rzut poziomy, klapa rewizyjna

D124-G1

∏àczenie profili CD
(dodatkowej konstrukcji)
∏àcznik uniwersalny zagiàç
i przykr´ciç LN 3.5x9
kàtownik z blachy stalowej
przykr´cony do profilu CD
wkr´tem LB 3.5x9.5

alternatywny dodatkowy
punkt podwieszenia
profil g∏ówny

klapa rewizyjna
szpachlowaç masà
Uniflott

∏àczenie profili CD
przy u˝yciu ∏àcznika uniwersalnego

D123-S1

D123 przekrój 1-1
dodatkowy punkt podwieszenia
p∏yta we∏ny mineralnej 40 mm
ok. 600x600 mm

p∏yty we∏ny
mineralnej

4

p∏yty we∏ny
mineralnej

4

rozstaw osiowy profili noÊnych (1. poziom konstrukcji)

1

1

= alternatywne punkty podwieszenia

2

rozstaw osiowy profili g∏ównych

= 4 dodatkowe punkty podwieszenia

D124 rzut poziomy, klapa rewizyjna

profil g∏ówny
(1. poziom
konstrukcji)

profil noÊny (1. poziom konstrukcji)
kàtownik z blachy stalowej
przykr´cony do profilu CD
wkr´tem LB 3.5x9.5

∏àczenie profili CD
przy u˝yciu ∏àcznika uniwersalnego

D124-S3

D124 przekrój 3-3

klapa rewizyjna
szpachlowaç masà
Uniflott

profil g∏ówny (1. poziom konstrukcji)
wyci´cie p∏yty = wymiar otworu
w Êwietle + 80 mm
40

dodatkowy punkt podwieszenia
profil noÊny
(1. poziom konstrukcji)
profil noÊny
F/GKF 12.5 mm
kàtownik
z blachy
stalowej

wymiar otworu
w Êwietle

we∏na mineralna w profilach
CD dodatkowej konstrukcji

27.5 np.: 551/551 *)
30

np.: 606/606 *)
np.: 666/666 *)

D123-S2
18

Composite

Wskazówka:

np.: dla rozstawu osiowego
D123 przekrój 2-2 profili noÊnych 333 mm

wymiar otworu
w Êwietle

profil noÊny
(2. poziom konstrukcji)
p∏yta perforowana
we∏na mineralna w profilach
CD dodatkowej konstrukcji

D124-S4

27.5 np.: 545/545 *)
30

np.: 600/600 *)
np.: 660/660 *)

np.: dla rozstawu osiowego
D124 przekrój 4-4 profili noÊnych 333 mm

*) Wymiary w zale˝noÊci od rodzaju perforacji sufitu. Rozstawy osiowe konstrukcji - zobacz strona 14 + 16. Dalsze
informacje dotyczàce wbudowania klapy rewizyjnej zobacz zeszyt techniczny D16 - Elementy wbudowane w sufit Knauf.
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D123/124 Ochrona przeciwpo˝arowa
Sufit akustyczny EI 30
Wykonanie A / poch∏anianie dêwi´ku

Wykonanie A – perforacja okràg∏a

Poch∏anianie dêwi´ku

kraw´dzie p∏yt:
4SK ci´ta kraw´dê z 4 stron

np. 123.01

gruboÊç p∏yt:

= nr diagramu
= wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku mierzony
wg PN EN 20354

12.5 mm

P∏yty zawierajà standardowà fizelin´ ≥ 45 g/m2
(dost´pne kolory: bia∏y lub czarny)
Wszystkie podane wspó∏czynniki poch∏aniania dêwi´ku obowiàzujà
tylko dla p∏yt oklejonych fizelinà po stronie roboczej.

szczelina powietrza: a

400 mm

Wszystkie rodzaje perforacji i wspó∏czynniki zobacz D 127

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku

Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku

z we∏nà mineralnà ≥ 20 mm

z we∏nà mineralnà ≥ 20 mm

Perforacja prosta okràg∏a 8/18 R
123.01 / 124.01

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

procentowy
udzia∏ otworów:

15.5 %

a

Perforacja prosta kwadratowa
12/25 Q
123.04 / 124.04

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

s 0.26 0.54 0.87 0.97 0.66 0.57 a

s 0.28 0.40 0.65 0.99 0.79 0.69 a

a

= 0.82

Perforacja prosta okràg∏a 15/30 R
123.02 / 124.02

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

procentowy
udzia∏ otworów:

19,6 %

a

= 0.73

Perforacja przestawna okràg∏a
12/20/66 R
123.05 / 124.05

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

125 250 500 1000 2000 4000 H z

s 0.29 0.49 0.87 1.00 0.71 0.62 a

s 0.29 0.35 0.67 1.01 0.54 0.25 a

Perforacja rozrzucona PLUS
12/20/35 R
123.03 / 124.03

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

a

= 0.83

a

procentowy
udzia∏ otworów:

9.8 %

Perforacja przestawna okràg∏a
12/20/66 R
123.06 / 124.06

s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

procentowy
udzia∏ otworów:

19.6 %

a
125 250 500 1000 2000 4000 H z

s 0.22 0.63 0.77 0.64 0.41 0.40 a

s 0.29 0.39 0.72 0.99 0.55 0.36 a

= 0.65

19.6 %

= 0.70

125 250 500 1000 2000 4000 H z

a

procentowy
udzia∏ otworów:

a

125 250 500 1000 2000 4000 H z

a

23.0 %

a

125 250 500 1000 2000 4000 H z

a

procentowy
udzia∏ otworów:

a

Fizelina Sto-Silent
+ Sto-Silent Superfein

= 0.72
19

Composite
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D12 Sufit pod sufitem
Rozstawy osiowe konstrukcji / detale

Sufit widoczny pod sufitem z odpornoÊcià ogniowà

Sufit z odpornoÊcià ogniowà
Systemy sufitowe Knauf D112, D113,
D116 (zgodnie z zeszytem technicznym
D11 Systemy sufitowe Knauf)

a
1

rozstaw wieszaków
sufit widoczny

ochrona przeciwpo˝arowa
(R)EI 30 – (R)EI 90 tylko od do∏u

Sufit widoczny
2
≤ 0.15 kN/m
Sufit akustyczny Knauf D127
Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej

2

Rozstawy osiowe sufitu z odpornoÊcià ogniowà 1
zgodnie z zeszytem technicznym D11

wszystkie
wymiary w mm

Rozstawy osiowe sufitu widocznego 2

Przy konstrukcji sufitu z odpornoÊcià ogniowà nale˝y uwzgl´dniç obcià˝enie
dodatkowe zawieszanego sufitu (sufit widoczny ≤ 0.15 kN/m2 )

rozstawy osiowe
profili g∏ównych

Rozstawy konstrukcji wynikajà z opcji odpowiedniego systemu sufitowego
po uwzgl´dnieniu ci´˝aru dodatkowego.

rostawy wieszaków *)

a

rozstawy osiowe
profili noÊnych

klasa obcià˝eƒ kN/m 2

Profile sufitu widocznego montowane sà zawsze w sposób
poprzeczny do profili noÊnych sufitu z odpornoÊcià ogniowà
**)- przy rozstawie osiowym profili noÊnych 400 mm (sufit z odpornoÊcià
ogniowà) zamocowaç na zmian´ do co drugiego profilu noÊnego sufitu
z odpornoÊcià ogniowà
- przy rozstawie osiowym profili noÊnych 500 mm (sufit z odpornoÊcià
ogniowà) zamocowaç do ka˝dego profilu noÊnego sufitu z odpornoÊcià
ogniowà.

b

c

do 0.15

800

800 **)

1000

400 / 500

max. 333.5

400 / 500

(zale˝nie od rodzaju
perforacji, zobacz
strona 3)

1200

*) Mocowaç do profilu noÊnego sufitu z odpornoÊcià ogniowà

Detale Skala 1:5
cz´Êç górna wieszaka noniuszowego
zatyczka do noniusza

profil g∏ówny CD 60x27
profil noÊny CD 60x27
p∏yty Knauf
F/GKF

1
sufit z odpornoÊcià ogniowà
1. poziom sufitu

1

uchwyt noniuszowy 0,4 kN
do profili CD 60x27

systemy sufitowe Knauf
D112, D113, D116

+
∏àcznik krzy˝owy lub ∏àcznik
kotwowy do profili CD 60x27

2

2. poziom sufitu

2

sufit widoczny ≤ 0.15 kN/m2
sufit akustyczny Knauf D127

wkr´t uniwersalny FN

D127-SO8

20

Composite

wieszak bezpoÊredni
do profili CD 60x27

p∏yta perforowana

Sufit D127 pod sufitem D112

Wskazówki z innych Zeszytów technicznych:

D11 Systemy sufitowe Knauf

- Profil g∏ówny sufitu widocznego u∏o˝ony
poprzecznie do profilu noÊnego sufitu z
odpornoÊcià ogniowà.
- Na punkt podwieszenia sufitu widocznego
maksymalne obcià˝enie 100 N.
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D127/D123/D124 Sufit akustyczny Knauf
OdpornoÊç na uderzenie pi∏kà / Rodzaje pokryç sufitów / Zamówienie sufitu Knauf TWIN

OdpornoÊç na uderzenie pi∏kà

D127 Sufit akustyczny Knauf
Odporny na uderzenie pi∏kà
(bez elementów wbudowanych w sufit)
Ok∏adzina:
2x12.5 p∏yty perforowane
Rozstawy osiowe konstrukcji:
wed∏ug klasy obcià˝eƒ do 0.30 kN/m2

D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN
Odporny na uderzenie pi∏kà
(bez elementów wbudowanych w sufit)
Poprzez pokrycie termop∏ytami MF
z paskami p∏yt o gruboÊci co najmniej
8 mm pod wszystkimi profilami
g∏ównymi.
bez ochrony przeciwpo˝arowej

Wskazówka:

Obowiàzuje dla wszystkich p∏yt perforowanych z wyjàtkiem p∏yt o perforacji kwadratowej 12/25 Q.

Rodzaje pokryç sufitów
D127 Sufit akustyczny Knauf / D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN z odpornoÊcià ogniowà /
D124 Sufit akustyczny z odpornoÊcià ogniowà
W przypadku nak∏adania tynku akustycznego p∏yty akustyczne dostarczane sà z fizelinà po stronie zewn´trznej.

D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN z odpornoÊcià ogniowà
W przypadku zastosowania pokryç Sto-Silent Fein lub Sto Silent Superfein nale˝y wykonaç konstrukcj´ jak w przypadku
odpornoÊci na uderzenie pi∏kà.

Zamówienie sufitu Knauf TWIN
W celu z∏o˝enia zamówienia prosz´ wype∏niç
„Formularz zamówienia Knauf Twin”

Os∏ony profili

• Os∏ony profili, paski p∏yt 12.5 mm ze sklejonymi
naci´ciami V
• Termop∏yty MF

39

• P∏yty perforowane 12.5 mm

39

12.5 F/GKF

Elementy systemu

ç

goÊ

d∏u

0
200

mm

86

39

• Paski we∏ny mineralnej o gruboÊci 20 mm, 60x1000 mm

41.5

21

Composite
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D127/D123/D124 Sufit akustyczny Knauf
Wzory p∏yt wykonanie B – nieperforowane obrze˝e p∏yty

Wykonanie B - nieperforowane obrze˝e p∏yty

kraw´dzie p∏yty:
4SK ci´ta kraw´dê czterech stron

obszar perforacji
wymiar p∏yty

*

2 – stronnie nieperforowane
obrze˝e p∏yty

nieperfo*
obszar perforacji
rowane
obrze˝e p∏yty X x rozstaw osiowy perforacji

obszar perforacji

*

obszar perforacji
wymiar p∏yty

obszar perforacji
wymiar p∏yty

obszar perforacji
wymiar p∏yty

obszar perforacji

wymiar p∏yty

obszar perforacji
*

*

*

obszar perforacji
wymiar p∏yty

*

obszar perforacji

*

wymiar p∏yty

obszar perforacji

*

*

*

*

obszar perforacji
wymiar p∏yty

*

*

obszar perforacji
wymiar p∏yty

wymiar p∏yty

*

*

4 – stronnie nieperforowane
obrze˝e p∏yty

*
nieperfoobszar perforacji
rowane
obrze˝e p∏yty X x rozstaw osiowy perforacji

wymiar p∏yty

obszar perforacji
*

3 – stronnie nieperforowane
obrze˝e p∏yty

*
nieperfoobszar perforacji
rowane
obrze˝e p∏yty X x rozstaw osiowy perforacji

*

*

kraw´dzie p∏yty:
4SK ci´ta kraw´dê czterech stron
*
nieperfoobszar perforacji
rowane
obrze˝e p∏yty X x rozstaw osiowy perforacji

obszar perforacji
wymiar p∏yty

wymiar p∏yty

*
nieperfoobszar perforacji
rowane
obrze˝e p∏yty X x rozstaw osiowy perforacji

wymiar p∏yty

obszar perforacji

*

wymiar p∏yty

1 – stronnie nieperforowane
obrze˝e p∏yty

wymiar p∏yty

Nieperforowane obrze˝a p∏yty (na ˝àdanie). Ci´ta kraw´dê z czterech stron (4SK).

*

W przypadku wszystkich nieperforowanych obrze˝y p∏yt mo˝liwe równie˝
Êci´cie fabryczne (faza pod kàtem 45°)

Wskazówka dla p∏yt w wykonaniu B z perforacjà blokowà
P∏yty muszà pochodziç z jednej linii produkcyjnej, dlatego nie jest mo˝liwe zestawienie p∏yt standardowych z p∏ytami przygotowanymi dla konkretnego
obiektu (np.: p∏yty przygotowane wed∏ug planu u∏o˝enia) lub z p∏ytami z nieperforowanym obrze˝em.

Wymiary nieperforowanego obrze˝a p∏yty
uwarunkowania produkcyjne
15
5 5
7 7 15 15

np.:
perforacja okràg∏a 15/30 R

nieperforowane

obszar perforacji
obrze˝e p∏yty X x rozstaw osiowy perforacji
22

Composite

wyglàd nieperforowanego obrze˝a

widoczne
nieperforowane
obrze˝e p∏yty

widoczny
X x rozstaw osiowy perforacji
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D127/D123/D124 Sufit akustyczny Knauf
Monta˝ p∏yt perforowanych

Uk∏ad p∏yt

1. rzàd p∏yt

fryz

Êrodek pomieszczenia
P∏yty uk∏adaç osiowo
w odniesieniu do
perforacji
(nie do kraw´dzi p∏yty)

2. rzàd p∏yt

pr

ze
kà
tn

prosta

a

Monta˝ p∏yt

prosta
sznur

2

2
1

1

kolejnoÊç
przykr´cania

pomoc monta˝owa

Wskazówka:

Nale˝y stale kontrolowaç wyglàd sufitu sprawdzajàc u∏o˝enie rz´dów otworów wzd∏u˝ linii prostych i przekàtnych.
P∏yty akustyczne uk∏adaç na spoin´ krzy˝owà.
P∏yty akustyczne z perforacjà prostà i przestawnà oznaczone sà na kraw´dzi poprzecznej Êci´tej fabrycznie kolorem
czerwonym i niebieskim.
Montujàc p∏yty nale˝y uk∏adaç je zawsze w kolejnoÊci: czerwone oznaczenie p∏yty do niebieskiego oznaczenia
p∏yty (kraw´dê poprzeczna i pod∏u˝na).
Pomoc monta˝owa s∏u˝y do sprawdzania rozstawu otworów.
23

Composite

KNAUF_D12_PL_ok2 2/27/07 3:30 PM Page 24

D12 Sufity akustyczne
Teksty ofertowe

Poz.

Opis

IloÊç

Cena jednostkowa

WartoÊç

.......... m2

........PLN

........PLN

.......... m2

........PLN

........PLN

........ D123 Sufit akustyczny Knauf TWIN z odpornoÊcià ogniowà EI 30
WysokoÊç wbudowania w m ……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Klasa odpornoÊci ogniowej
* dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej
przy oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego,*
* dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej
przy oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego i przestrzeni
mi´dzystropowej,*
* dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej
przy oddzia∏ywaniu ognia od przestrzeni mi´dzystropowej dla ochrony po∏o˝onego
ni˝ej pomieszczenia,*
* dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej
przy oddzia∏ywaniu ognia od przestrzeni mi´dzystropowej i od do∏u dla ochrony
po∏o˝onego ni˝ej pomieszczenia, stropu surowego i przestrzeni mi´dzystropowej,*
Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku PN EN 20354
= 0.65/ 0.70/ 0.72/ 0.73 / 0.82/ 0.83,*
szczególne wymagania: odporny na uderzenie pi∏kà,*
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, rozstaw osiowy w cm .….........,
Belka stalowa, profil .............., rozstaw osiowy w cm …........,*
Wykonanie z profilem g∏ównym i noÊnym,
Zawiesiç przy pomocy wieszaka bezpoÊredniego/uchwytu noniuszowego (EI 30 od góry)
Ob∏o˝enie profili noÊnych, trójstronne,
z p∏yt ogniochronnych F/GKF z naci´ciem V w formie U
GruboÊç 12.5 mm, profile noÊne wype∏niç we∏nà mineralnà,
Ob∏o˝enie profili g∏ównych termop∏ytami MF,
GruboÊç 12.5 mm + 20 mm MF, paski p∏yty gipsowej o gr. min. 8mm* (odporny na uderzenie pi∏kà)
Sufit z p∏yt perforowanych, gruboÊç p∏yt 12.5mm,
z perforacjà prostà okràg∏à 8/18,15/30,* perforacjà przestawnà okràg∏à 12/20/66,*
perforacjà kwadratowà 12/25,* perforacjà rozrzuconà Plus12/20/35,*
System D123 Knauf Twin – sufit akustyczny z odpornoÊcià ogniowà EI 30

........ D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoÊcià ogniowà EI 30

WysokoÊç wbudowania w m……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Klasa odpornoÊci ogniowej ,*
* dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci
ogniowej przy oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego,*
* dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci
ogniowej przy oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego
i przestrzeni mi´dzystropowej,*
Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku PN EN 20354
= 0.65/ 0.70/ 0.72/ 0.73,* 0.82/ 0.83,*
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, rozstaw osiowy w cm ….........,
Belka stalowa, profil, rozstaw osiowy w cm …........, *
Wykonanie pierwszego poziomu konstrukcji z profilami g∏ównym i noÊnymi,
zawiesiç przy pomocy wieszaka bezpoÊredniego/wieszaka noniuszowego
Ob∏o˝enie z p∏yt ogniochronnych F/GKF, gruboÊç 12,5 mm
wykonanie drugiego poziomu konstrukcji z profilami noÊnym/ g∏ównym i profilem
noÊnym,
Zawiesiç przy pomocy klipsa do monta˝u bezpoÊredniego/wieszaka bezpoÊredniego
do profilu noÊnego pierwszego poziomu,
Wype∏nienie pustki we∏nà mineralnà, min. 25 mm,
Sufit z p∏yt akustycznych, gruboÊç p∏yt 12.5 mm,
z perforacjà prostà okràg∏à 8/18, 15/30,* perforacjà przestawnà okràg∏à 12/20/66,*
Perforacjà kwadratowà 1 12/25,* perforacjà rozrzuconà Plus 12/20/35,*
System: D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoÊcià ogniowà EI 30

* niepotrzebne skreÊliç
24

Composite

suma..................PLN
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D12 Sufity akustyczne
Teksty ofertowe

Poz.

Opis

.......

D127 Sufit akustyczny Knauf

.......

.......

IloÊç

Cena jednostkowa

WartoÊç

WysokoÊç wbudowania w m……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku PN EN 20354 ..........*
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, wymiar osi w cm……….
Belka stalowa, profil..............., wymiar osi w cm..........….., *
Wykonanie z u∏o˝eniem sufitu, jednowarstwowo,
z p∏yt akustycznych, gruboÊç p∏yt 12.5 mm,
Perforacja prosta: R 6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30,*
Perforacja prosta: R 8/12/50, 12/20/66,*
Perforacja rozrzucona Plus R 8/15/20, 12/20/66* / perforacja kwadratowa Q 8/18, 12/25,*
Ci´ta kraw´dê z czterech stron, z nieperforowanym obrze˝em p∏yty bez/z kraw´dzià*
Strona wewn´trzna pokryta fizelinà, kolor bia∏y/czarny,*
Warstwa wyt∏umiajàca z we∏ny mineralnej PN EN 13162, gruboÊç 20 mm *
.......... m2
System: D127 Sufit akustyczny Knauf

........PLN

........PLN

D127 Sufit akustyczny Knauf /perforacja blokowa
WysokoÊç wbudowania w m……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku PN EN 20354..........…
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, wymiar osi w cm….......,
Belka stalowa, profil.............., wymiar osi w cm…..........., *
Wykonanie z u∏o˝eniem sufitu, obróbka, jednowarstwowo,
z p∏yt akustycznych, gruboÊç p∏yt 12.5 mm
Perforacja prosta: 8/18, jako typ perforacji blokowej B4/ B5/ B6,*
Perforacja kwadratowa 12/25 jako typ perforacji blokowej B4/ B5/ B6,*
Perforacja rozrzucona „slotline” jako typ perforacji blokowej B4/ B5/ B6,*
Ci´ta kraw´dê z czterech stron, z nieperforowanym obrze˝em p∏yty bez/z kraw´dzià,*
Strona wewn´trzna pokryta fizelinà, kolor bia∏y/czarny,*
Warstwa wyt∏umiajàca z we∏ny mineralnej, gruboÊç 20 mm *
.......... m2
System: D127 Sufit akustyczny Knauf

........PLN

........PLN

........PLN

........PLN

Sufit akustyczny Knauf D127 pod sufitem z odpornoÊcià ogniowà D112
WysokoÊç wbudowania w m……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Klasa odpornoÊci ogniowej (R) EI 30 / 60 / 90,*
Dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej
przy oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego,*
Dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej
przy oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego i przestrzeni
mi´dzystropowej,*
Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku PN EN 20354 ......................*
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, wymiar osi w cm.......…,*
Belka stalowa, profil, wymiar osi w cm…......, *
Wykonanie sufitu z odpornoÊcià ogniowà,
Zawiesiç przy pomocy wieszaka bezpoÊredniego / wieszaka noniuszowego,*
Ob∏o˝enie p∏ytami ogniochronnymi F/GKF,
GruboÊç 2x12.5 / 18+15 / 20+20 mm,*
Wykonanie sufitu akustycznego z profilami g∏ównym i noÊnym,
Zawiesiç przy pomocy wieszaka bezpoÊredniego do profili noÊnych sufitu z odpornoÊcià ogniowà,
Wype∏nienie pustki we∏nà mineralnà, min. 20 mm,
Po∏o˝enie sufitu z p∏yt akustycznych, gruboÊç p∏yt 12.5mm
Rz´dy otworów proste, perforacja R: 6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30,*
Rz´dy otworów przestawne, perforacja R: 8/12/50, 12/20/66,*
Perforacja rozrzucona Plus R 8/15/20, 12/20/66,* perforacja kwadratowa Q 8/18, 12/25,*
System: Sufit akustyczny Knauf D127
Pod sufitem z odpornoÊcià ogniowà D112.
.......... m2

* niepotrzebne skreÊliç

suma..................PLN
25

Composite

KNAUF_D12_PL_ok2 2/27/07 3:30 PM Page 26

D12 Sufity akustyczne
Teksty ofertowe

Poz.

Opis

Composite

Cena jednostkowa

WartoÊç

........ Po∏àczenie jako profil UD 28/27, sztywny, wymagania po˝arowe EI 30,
Dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych,
dodatkowa konstrukcja,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr ………..

.......... m2

........PLN

........PLN

........ Fryz, dodatkowa konstrukcja, z paskami p∏yty, z naci´ciem V,
GruboÊç 9.5/12.5 mm/25 mm,* szerokoÊç mm ………..,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr ………..

.......... m2

........PLN

........PLN

........ Gzyms jako dodatek do opisanych wczeÊniej systemów sufitowych / samodzielnych
sufitów podwieszanych,
Z p∏yt gipsowych z naci´ciami V, kàt 90°, gruboÊç: 9.5/12.5/2x12.5 mm,*
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr ………..
.......... m2

........PLN

........PLN

........ Uskok sufitu jako dodatek do systemów sufitowych / samodzielnych sufitów
podwieszanych,
Ró˝nica wysokoÊci w mm ……….., kàt 45°/90°/ ………..°,*
Zawiera dodatkowà konstrukcj´,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr ………..

.......... m2

........PLN

........PLN

........ Element sufitowy wypuk∏y dodatek do systemów sufitowych / samodzielnych
sufitów podwieszanych,
Ró˝nica wysokoÊci w mm ……, kàt 45°/90°/ ………..°,*
Zawiera dodatkowà konstrukcj´,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr………..

.......... m2

........PLN

........PLN

........ Szczelina, otwarta/ukryta z ………………..,*
Jako dodatek dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych,
dodatkowa konstrukcja,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr ………..

.......... m2

........PLN

........PLN

........ Szczelina dylatacyjna, wymagania po˝arowe EI 30
Jako dodatek dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr ………..

.......... szt.

........PLN

........PLN

........ Wyci´cie, jako dodatek dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych,
.......... szt.
Ârednica w mm ……….., rozmiar w mm ………..,

........PLN

........PLN

........ Otwór, wzmocnienie konstrukcji,
Obcià˝enie w N:. do wbudowania klap rewizyjnych / Êwietlików
Jako dodatek dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych,
Ârednica w mm ……….., rozmiar w mm ………..,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr ………..

.......... szt.

........PLN

........PLN

........ Klapa rewizyjna, ramy z aluminium, wype∏nienie z p∏yt perforowanych,
GruboÊç mm ……….., z perforacjà………………., rozmiar w mm ………..,
Wykonanie z zabezpieczeniem ramienia klapy. Dla okladzin sufitowych /
sufitów podwieszonych,
Produkt: klapa rewizyjna Kanuf D 171

.......... szt.

........PLN

........PLN

........ Koƒcowe szpachlowanie elementów wbudowanych w sufit

.......... m2

........PLN

........PLN

........ Os∏oni´cie elementów wbudowanych, jako dodatek dla systemów sufitowych /
samodzielnych sufitów podwieszonych,
Dla samodzielnych sufitów podwieszanych przy wymaganiach po˝arowych od do∏u,
Rozmiar w mm …………
Wykonanie z p∏ytà ogniochronnà F/GKF, gruboÊç 2 x 12.5 mm
.......... szt.
Zgodnie z rysunkiem nr …………….

........PLN

........PLN

* niepotrzebne skreÊliç
26

IloÊç

suma..................PLN
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D12 Sufity akustyczne
Konstrukcja + projektowanie

Konstrukcja
D127 Sufit akustyczny Knauf

• Konstrukcj´ noÊnà sufitu akustycznego Knauf
D127 stanowi ruszt z profili CD 60/27 g∏ównych
i noÊnych, podwieszony do stropu surowego za
pomocà systemu wieszaków Knauf.
•

P∏yty perforowane Knauf przykr´cane sà do
konstrukcji z profili CD 60/27.

• Na ruszcie z profili CD 60/27 mo˝e byç u∏o˝ony
materia∏ izolacyjny z we∏ny mineralnej o gruboÊci
co najmniej 20 mm.
D123 Sufit akustyczny Knauf Twin
z odpornoÊcià ogniowà EI 30

• Konstrukcj´ noÊnà sufitu akustycznego Knauf
Twin z odpornoÊcià ogniowà EI 30 stanowi ruszt
z profili CD 60/27 g∏ównych i noÊnych, podwieszony
do stropu surowego za pomocà systemu
wieszaków Knauf.
•

P∏yty perforowane Knauf, ogniochronne F/GKF,
oraz termop∏yty MF przykr´cane sà do konstrukcji
z profili CD 60/27.

•

Elementy systemu sufitu akustycznego Twin
z odpornoÊcià ogniowà EI 30 oferowane sà jako
„Twin Set” i zawierajà p∏yty perforowane, os∏ony
profili, doci´te termop∏yty MF oraz paski we∏ny
mineralnej.

• OdpornoÊç ogniowa EI 30 od do∏u i od góry.
Wbudowanie klap rewizyjnych mo˝liwe zgodnie
z detalami.

D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoÊcià
ogniowà EI 30

Ogólne

•
•

Sufit akustyczny Knauf D124 z odpornoÊcià
ogniowà EI 30 sk∏adajà si´ z sufitu podwieszonego
z odpornoÊci ogniowà oraz sufitu podwieszonego
o w∏aÊciwoÊciach akustycznych.

• OdpornoÊç ogniowa EI 30 od do∏u.
Wbudowanie klap rewizyjnych mo˝liwe zgodnie
z detalami.

Diagramy poch∏aniania dêwi´ku dla
poszczególnych p∏yt perforowanych przedstawiajà
wartoÊci, które obowiàzujà dla p∏yt z fizelinà
po∏o˝onà fabrycznie.

•

P∏yty perforowane wyposa˝one sà fabrycznie
w fizelin´ lub na ˝àdanie w specjalnà fizelin´
akustycznà. Kolor do wyboru bia∏y lub czarny.

•

Mocowanie obcià˝enia bezpoÊrednio do p∏yt
akustycznych jest niedozwolone.

• Konstrukcjà noÊnà sufitu podwieszonego z
odpornoÊcià ogniowà stanowi ruszt z profili CD
60/27 g∏ównych i noÊnych podwieszony do stropu
surowego za pomocà systemu wieszaków Knauf.

•

• P∏yty perforowane Knauf oraz ogniochronne
F/GKF przykr´cane sà do konstrukcji z profili CD
60/27.

•

• Sufit podwieszony o w∏aÊciwoÊciach
akustycznych mocowany jest przy pomocy klipsa
do monta˝u bezpoÊredniego lub wieszaka
bezpoÊredniego do profili noÊnych konstrukcji
sufitu podwieszonego z odpornoÊcià ogniowà.

•

Sufit D127 pod sufitem D112
Sufit akustyczny Knauf D127 mocowany jest za
pomocà wieszaków bezpoÊrednich do profili
noÊnych konstrukcji sufitu w systemie D112
o odpornoÊci ogniowej (R) EI 30 / (R) EI 60 / (R)
EI 90.

Perforacja rozrzucona Plus: przy okreÊlonej
perspektywie i niekorzystnym oÊwietleniu mo˝na
odnieÊç wra˝enie braku ciàg∏oÊci perforacji
rozrzuconej w miejscach styków pod∏u˝nych p∏yt.
W miejscach styków p∏yt gipsowych z innymi
elementami budowli, szczególnie ze s∏upami,
nale˝y wykonaç dylatacj´, np.: utworzyç ruchomà
szczelin´ pozornà.
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszà zostaç
powtórzone w konstrukcji sufitu akustycznego.

•

W przypadku wymiarów konstrukcji sufitu
wi´kszych ni˝ 15 m lub znacznie zw´˝ajàcych si´
powierzchniach sufitów (np. z powodu uskoków
w Êcianach) nale˝y wykonaç szczeliny dylatacyjne.

•

Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne profili
jest wystarczajàce dla pomieszczeƒ wewn´trznych,
w∏àcznie z domowymi ∏azienkami i kuchniami.

Ukszta∏towanie kraw´dzi
Wykonanie A: p∏yty z perforacjà okràg∏à
i typu B4/B5/B6

P∏yty z perforacjà blokowà slotline B4/B5/B6

Wykonanie B: p∏yty perforowane z obrze˝em
nieperforowanym

P∏yty z perforacjà okràg∏à sà wykonane z kraw´dziami
ci´tymi z 4 stron (4 SK) w wymiarach gotowych p∏yt,
jak podano w tabelach.

Kraw´dzie pod∏u˝ne:

•

Z jednostronnie do czterostronnie nieperforowanym obrze˝em wed∏ug wymagaƒ i z
ci´tymi kraw´dziami z 4 stron (4 SK)

•

Z czterostronnie nieperforowanym obrze˝em
wed∏ug wymagaƒ i z czterostronnie Êci´tymi
kraw´dziami (4 FK).

•

Dla u∏atwienia dost´pny jest formularz
zamówienia.

•
•
•

HRK (kraw´dzie pó∏okràg∏e);

•

Obrze˝e: obrze˝e nieperforowane z podaniem
szerokoÊci.
Ukszta∏towanie brzegu pomieszczenia z / bez
szczeliny pozornej; z podaniem szerokoÊci.
Fryz: ukszta∏towanie, szerokoÊç.
Ukszta∏towanie fryzu na budowie lub
przygotowane fabrycznie.
W przypadku szczelin pozornych na obrze˝u
dostawa fabrycznie przygotowanych fryzów
mo˝liwa o szerokoÊci od 50 mm.

kraw´dzie poprzeczne: Êci´te fabrycznie (FK);
kraw´dzie ci´te z 4 stron (4 SK) na ˝àdanie.

Dane projektowe

•
•

•
•
•

Rodzaj perforacji: perforacja prosta / perforacja
rozrzucona Plus / perforacja kwadratowa.
Sposoby podzia∏u powierzchni (np.: w formie
widocznych spoin) wewnàtrz jednego pomieszczenia, szczególnie przy projektowaniu pól
z ciàg∏à perforacjà.
OdpornoÊç na uderzenie pi∏kà.
Klasa odpornoÊci ogniowej (R) EI 30 od do∏u,
(R) EI 30 od góry, (R) EI 30 od do∏u i od góry.
Kolor fizeliny: bia∏y lub czarny.

•
•
•
•
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D12 Sufity akustyczne
Monta˝

Konstrukcja
D127 Sufit akustyczny Knauf
Podwieszenie za pomocà wieszaka kotwowego
uniwersalnego, wieszaka bezpoÊredniego,
wieszaka noniuszowego lub uchwytu
noniuszowego.
Mocowanie do stropu surowego
Drewno: wkr´t FN 5.1x35 mm
˚elbet: ko∏ek metalowy – sufitowy Knauf
Inne materia∏y budowlane: ∏àcznik mocujàcy
odpowiedni do danego pod∏o˝a
Profile noÊne CD 60/27 po∏àczyç z profilami
g∏ównymi za pomocà ∏àczników krzy˝owych lub
∏àczników kotwowych, rozstaw osiowy wed∏ug
rodzaju perforacji maksymalnie 333.5 mm.
D123 Sufit akustyczny Knauf z odpornoÊcià
ogniowà
Podwieszenie za pomocà wieszaka
bezpoÊredniego lub uchwytu noniuszowego,
rozstaw maksymalnie 750 mm.
W przypadku wymaganej odpornoÊci ogniowej

od góry: dopuszczany tylko uchwyt noniuszowy,
przykr´ciç do profilu CD.
Rozstaw osiowy profili g∏ównych maksymalnie
1000 mm. Pomi´dzy profilami g∏ównymi
zastosowaç po Êrodku dodatkowy profil CD
w celu wzmocnienia termop∏yt MF. Profile noÊne
wype∏niç paskami we∏ny mineralnej.
Sufit D127 pod sufitem D112
Rozstawy konstrukcji p∏yt sufitowych D112 po
uwzgl´dnieniu obcià˝enia dodatkowego od sufitu
akustycznego (maksymalnie 0,15 kN/m2) zgodnie
z tabelà na stronie 20.
Sufit akustyczny D127 mocowaç przy pomocy
wieszaka bezpoÊredniego wkr´tem Knauf FN do
profilu noÊnego sufitu D112 o odpornoÊci ogniowej,
rozstawy zgodnie z tabelà.
D124 Sufit akustyczny Knauf z odpornoÊcià
ogniowà
Warstwa o odpornoÊci ogniowej: podwieszenie za

pomocà wieszaka bezpoÊredniego lub zawieszenia
noniuszowego w rozstawie maksymalnie 700 mm.
Rozstaw osiowy profili g∏ównych maksymalnie
1000 mm, profili noÊnych CD 60/27 maksymalnie
400 mm.
Warstwa o w∏aÊciwoÊciach akustycznych:
podwieszenie za pomocà klipsa do monta˝u
bezpoÊredniego lub wieszaka bezpoÊredniego.
Na ka˝dy punkt mocowania obcià˝enie
maksymalne 100 N. We∏na mineralna kamienna,
u∏o˝enie na ca∏ej powierzchni. Rozstaw osiowy
profili noÊnych maksymalnie 333.5 mm.
Klips do monta˝u bezpoÊredniego w rozstawie
maksymalnie 800 mm.
Profile noÊne wype∏niç paskami we∏ny mineralnej.
Rozstaw osiowy profili g∏ównych w przypadku
zastosowania wieszaka bezpoÊredniego wynosi
maksymalnie 800 mm. Profile g∏ówne wype∏niç
paskami we∏ny mineralnej i u∏o˝yç we∏n´ mineralnà
na ca∏ej powierzchni profili noÊnych.

Ok∏adzina
D127 Sufit akustyczny Knauf
P∏yty mocowaç poprzecznie do profili noÊnych,
poprzeczne styki p∏yt umieszczaç na profilach.
Przed zamocowaniem lekko zeszlifowaç ci´te
kraw´dzie p∏yt perforowanych.
P∏yty akustyczne z perforacjà prostà oznakowane
sà na kraw´dziach kolorem czerwonym
i niebieskim. W trakcie monta˝u nale˝y zawsze
zestawiaç czerwone i niebieskie oznakowania
p∏yt (pod∏u˝ne i poprzeczne).
Do monta˝u zalecana jest brygada 3 – osobowa.
P∏yty perforowane uk∏adaç osiowo w odniesieniu
do perforacji, tak aby rz´dy otworów sàsiadujàcych
p∏yt zachowa∏y ciàg∏oÊç w kierunku pod∏u˝nym,
poprzecznym i przekàtnym.
Monta˝ p∏yt perforowanych rozpoczàç od Êrodka
p∏yty, w celu unikni´cia odkszta∏ceƒ. W trakcie
przykr´cania p∏yt´ perforowanà mocno dociskaç

Technika spoinowania
Bez taÊmy spoinowej szpachlowanie r´czne masà
Uniflott. Szpachlowaç równie˝ ∏by wkr´tów.
P∏yty perforowane: Przed szpachlowaniem
szczeliny oczyÊciç z py∏u za pomocà wilgotnego
p´dzla. Szczeliny wype∏niç masà Uniflott.
Ewentualnie zaszpachlowane otwory perforacji
udro˝niç przed zwiàzaniem szpachli.
Szpachlowanie mo˝na wykonaç dopiero wtedy,
gdy nie wyst´pujà wi´ksze zmiany d∏ugoÊci p∏yt,
np.: wskutek zmian wilgotnoÊci i temperatury.
W trakcie szpachlowania temperatura
pomieszczenia powinna wynosiç co najmniej
10 °C. Przy stosowaniu jastrychu z lanego asfaltu
szpachlowaç dopiero po jego u∏o˝eniu.

Obróbka powierzchni
Przed naniesieniem pow∏oki malarskiej lub innego
rodzaju ok∏adziny, p∏yty perforowane nale˝y
zagruntowaç. Rodzaj Êrodka gruntujàcego nale˝y
dostosowaç do rodzaju pow∏oki malarskiej /
ok∏adziny.
Na p∏yty perforowane mo˝na nak∏adaç nast´pujàce
rodzaje pow∏ok:
• 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 alkidowych, lakiery poliuretanowe
(PUR), lakiery epoksydowe (EP), zale˝nie od celu
i wymogów.

Knauf Sp. z o.o.

www.knauf.pl

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

D12/POL/PL/02.07

na uderzenie pi∏kà umieÊciç paski p∏yty gipsowej
o gruboÊci co najmniej 8 mm.

D123 Sufit akustyczny Knauf Twin
Os∏ony profili z p∏yt gipsowych przykr´ciç do profili
noÊnych za pomocà wkr´tów TN 3.5 x 25.
Termop∏yty MF mocowaç do profili CD za pomocà
2 wkr´tów TN 3.5 x 35 na profil.
W przypadku wymagania odpornoÊci

Tel.: 022/57-25-100

mail@knauf.pl
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do konstrukcji.
W przypadku nieregularnego lub pozbawionego
kàtów prostych rzutu sufitu zaleca si´ stosowanie
bezspoinowego, nieperforowanego fryzu
o szerokoÊci co najmniej 100 mm.
Po zakoƒczeniu monta˝u sufitu szczeliny
o szerokoÊci ok. 2.5 – 4 mm oczyÊciç z py∏u za
pomocà wilgotnego p´dzla.

• Pow∏oki alkaliczne jako 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 pod warunkiem dok∏adnego
przestrzegania wskazówek producenta farby.
W przypadku p∏yt gipsowych, wystawionych na
d∏u˝sze oddzia∏ywanie Êwiat∏a s∏onecznego, mogà
przebijaç przez warstw´ malarskà ˝ó∏te plamy
(za˝ó∏cenie). Zaleca si´ w zwiàzku z tym malowanie
próbne wi´kszej iloÊci p∏yt, ze szpachlowanymi
powierzchniami w∏àcznie. Zapobiec temu zjawisku
w skuteczny sposób mo˝na jedynie przez
zastosowanie specjalnego Êrodka gruntujàcego.

® 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.

