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D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
– na konstrukcji metalowej CW/UW

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.

D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
OdpornoÊç ogniowa od do∏u/od do∏u i od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)

Samodzielne sufity prz´s∏owe posiadajàce klas´ odpornoÊci ogniowej
od do∏u
Brak wymagaƒ po˝arowych wzgl´dem
konstrukcji noÊnej stropu/konstrukcji dachu
od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)
Konstrukcja noÊna stropu/konstrukcja
dachu musi posiadaç tà samà
odpornoÊç ogniowà co sufit.

Klasa odpornoÊci ogniowej
przy wymaganiach
po˝arowych

Konstrukcja systemowa Knauf
ok∏adzina
rodzaj

od do∏u

od góry

konstrukcja
gruboÊç
min.

warstwa
izolacyjna

maks.
rozstaw
osiowy
prz´se∏

b
mm

mm

18

625

gruboÊç g´stoÊç
min.
min.
mm

kg/m3

D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe • od do∏u
We∏na mineralna G
40

P∏yta ogniochronna
25
GKF

El30

-

625
bez warstwy
izolacyjnej

2x12.5

500

D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe • od do∏u i od góry
Paski wzmacniajàce z p∏yty GKF 25mm

El30

El30

El30

El30

P∏yta ogniochronna
18
GKF

625

We∏na mineralna S
40
40
lub
60
30

Paski wzmacniajàce z p∏yty GKF 25mm

P∏yta ognio- 18
chronna
+
625
GKF
12.5
(ok∏adzina
warstwa górna)

bez warstwy
izolacyjnej

• Stosowane elementy budowlane muszà posiadaç odpornoÊç ogniowà ≥ El30

Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej
S

We∏na mineralna kamienna o zdefiniowanej g´stoÊci

Wskazówka:

2

G

We∏na mineralna szklana

Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe Fireboard: El90 od do∏u; El90 od do∏u i od góry – zobacz Zeszyt Techniczny K219

D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
Sposoby zamocowania konstrukcji

Mocowanie noÊnego profilu obwodowego
Rodzaj pod∏o˝a

Ârodek mocujàcy

Âciany szkieletowe
(mocowanie do s∏upków Êciennych)

2x wkr´t Knauf FN 4,3x35

Maks. Rozstaw
mocowania

625 mm
2x wkr´t Knauf FN 4,3x65

Âciana ˝elbetowa

Ko∏ek metalowy sufitowy Knauf
Ko∏ek rozporowy Knauf L8/80

Mur noÊny bez pustych przestrzeni
lub z betonu lekkiego
(g´stoÊç ≥ 1000 kg/m3)

Ko∏ek rozporowy Knauf L8/80

Inne pod∏o˝e

Odpowiedni Êrodek mocujàcy
Min. noÊnoÊç na Êcinanie 0,35 kN

300 mm

• W przypadku pomieszczeƒ o szerokoÊci ≤ 2,25m mo˝na dwukrotnie zwiekszyç rozstaw ko∏ków rozporowych/ko∏ków metalowych sufitowych.

Po∏àczenia ze Êcianà

Skrecanie ze sobà profili CW Knauf

Prz´s∏a z pojedynczych lub podwojonych profili CW Knauf

5
62

m
m

Profile CW Knauf skr´caç ze sobà przy u˝yciu
wkr´tów LB 3,5x9,5mm
w odst´pie ≤ 750mm
30 mm

Profil UW Knauf

Prz´s∏a z pojedynczych lub podwojonych
profili CW Knauf po∏àczyç z profilem UW
przy pomocy nitowania, skr´cania
lub wkr´tów LB 3,5x9,5mm
(w przypadku profili podwojonych
zamocowaç ka˝dy z nich)

Mocowanie naprzemienne pasków wzmacniajàcych / ok∏adzina
Paski wzmacniajàce z p∏yty GKF 25mm szerokoÊç 120mm
wkr´t Knauf TN 3,5x35

250

Profile podwojone CW Knauf z paskami wzmacniajàcymi
Paski wzmacniajàce
z p∏yty GKF 25mm,
szerokoÊç 120mm

6

500 mm
Ok∏adzina

m
m
25

170

Profil podwojony CW Knauf
Poprzeczny
styk p∏yt

30 mm

Profil UW Knauf

Prz´s∏o z podwojonego
profilu CW Knauf

170
340 mm
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D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
Bez odpornoÊci ogniowej

Ok∏adzina z p∏yt GKB
12.5 mm

A

lub
2x12.5 mm

A

lub
18 mm

C

b

Ârodki mocujàce
maks.
rozstaw
mocowania

wkr´ty Knauf
ok∏adzina jednowarstwowa
12,5 mm
TN 3,5x25
18 mm
TN 3,5x35

170 mm

ok∏adzina dwuwarstwowa
1. warstwa TN 3,5x25
2. warstwa TN 3,5x35

500 mm
170 mm

C

SzerokoÊç pomieszczenia 5,5 m

Maksymalna szerokoÊç pomieszczenia w m
Profil CW Knauf

Profil CW Knauf
jako prz´s∏o

Profil podwojony CW
jako prz´s∏o

maksymalna szerokoÊç pomieszczenia
przy maksymalnym rozstawie
osiowym prz´se∏
500 mm

maksymalna szerokoÊç pomieszczenia
przy maksymalnym rozstawie
osiowym prz´se∏
b
500 mm
625mm

b

Profil UW Knauf
jako po∏àczenie
ze Êcianà

gruboÊç blachy
0,6 mm

ok∏adzina
12,5 mm

2x12,5 mm

ok∏adzina
12,5 mm

2x12,5 mm

18 mm

gruboÊç blachy
0,6 mm

CW 50
CW 75
CW 100
CW 125
CW 150

2,5
3,25
3,75
4,25
4,75

2,25
2,75
3,25
3,75
4,25

3
3,75
4,25
5
5,5

2,5
3,25
3,75
4,25
4,75

2,75
3,25
4
4,5
5

UW 50
UW 75
UW 100
UW 125
UW 150

Detale 1:5

profil CW Knauf
profil UW Knauf,
mocowanie wg str. 3

Prz´s∏a z profili
CW Knauf po∏àczyç
z profilem UW przy
pomocy nitowania,
skr´cania lub
wkr´tów np.:
LB 3,5x9,5

P∏yty Knauf 2x12,5 mm

b

D131-A1

4

Po∏àczenie konstrukcyjne
ze Êcianà

profil CW Knauf Prz´s∏a z podwojonych
profili CW Knauf
jako profil noÊny
po∏àczyç z profilem
UW przy pomocy
profil UW jako nitowania,skr´cania
lub wkr´tów np.:
po∏àczenie
LB 3,5x9,5
ze Êcianà

P∏yta Knauf 12,5 mm

b

wkr´t LB 3,5x9,5
a ≤ 750 mm

P∏yta Knauf 18 mm

b

D131-C1

Podwojony profil CW
Knauf jako prz´s∏o

Poprzeczny styk p∏yt
profil pojedynczy

b

b

D131-C2

Poprzeczny styk p∏yt
profil podwojony

D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
OdpornoÊç ogniowa EI 30 • od do∏u

Ok∏adzina z p∏yt GKF
18 mm

25 / 2x12,5 mm

A

Warstwa izolacyjna
z we∏ny mineralnej

bez warstwy
izolacyjnej

A

GruboÊç ≥ 40mm

C

b
Ârodki mocujàce

C

wkr´ty Knauf

maks.
rozstaw
mocowania

ok∏adzina jednowarstwowa
TN 3,5x35

170 mm

ok∏adzina dwuwarstwowa
1. warstwa TN 3,5x25
2. warstwa TN 3,5x35

500 mm
170 mm

D

B

D

B

Maks. szerokoÊç pomieszczenia 4,75 m

Maksymalna szerokoÊç pomieszczenia w m
Podwójny profil CW Knauf
jako profil noÊny

Maks.rozstaw
osiowy prz´se∏

GruboÊç blachy 0,6 mm
2x CW 50
2x CW 75
2x CW 100
2x CW 125
2x CW 150

Ok∏adzina

b

Min. gruboÊç

625
500

18 / 25 mm
2x12,5 mm

maks. szerokoÊç pomieszczenia w m
W przypadku wykonania sufitu
pod sufitem (zobacz str. 7)
Obià˝enie maks. 0,15 kN/m2
2,25
3
3,5
4
4,75

Profil UW Knauf jako po∏àczenie
ze Êcianà
GruboÊç blachy 0,6mm
UW 50
UW 75
UW 100
UW 125
UW 150

2
2,75
3,25
3,5
4

Detale 1:5
profil UW Knauf zamocowany
do s∏upków Êciany szkieletowej
przy u˝yciu wkr´tów Knauf 2xFN 4,3x35 (wg str. 3)

Podwojony profil CW Knauf
jako prz´s∏o

Podwojony profil CW
Knauf jako prz´s∏o

p∏yta masywna Knauf 25 mm
maksymalna szerokoÊç pomieszczenia

D131vu-D1

NoÊne po∏àczenie ze Êcianà

profil CW Knauf
profil UW Knauf, mocowanie wg str. 3

p∏yta masywna Knauf 25 mm

D131vu-B1

Pod∏u˝ny styk p∏yt

Prz´s∏a z podwojonych profili CW Knauf
po∏àczyç z profilemUW przy pomocy
nitowania,skr´cania lub wkr´tów
np.: LB 3,5x9,5

Podwojony profil CW Knauf
jako prz´s∏o

Profil UW Knauf jako
po∏àczenie ze Êcianà
We∏na mineralna
gruboÊç min. 40mm
(konieczna ze wzgl´du
na odpornoÊç ogniowà)
p∏yta Knauf GKF 18 mm

b
D131vu-A1

p∏yty Knauf GKF
2x12,5 mm

Konstrukcyjne po∏àczenie ze Êcianà

b
D131vu-C1

b
Czo∏owy styk p∏yt
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D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
OdpornoÊç ogniowa EI 30 • od do∏u i od góry

A

b
D

A

C

b

C

D

B

maks. szerokoÊç pomieszczenia 4 m
Warstwa izolacyjna we∏ny mineralnej
kamiennej
GruboÊç ≥ 60 mm; g´stoÊç ≥ 30 kg/m3 lub
GruboÊç ≥ 40 mm; g´stoÊç ≥ 40 kg/m3

Ok∏adzina

maks. szerokoÊç pomieszczenia 4 m
Dodatkowa warstwa p∏yt: 12,5mm GKF
P∏yty po∏o˝one swobodnie na prz´s∏ach, przylegajàce na styk
Ok∏adzina górna na ca∏ej powierzchni sufitu z zastosowaniem
pasków wzmacniajàcych

s

Paski wzmacniajàce

18 mm GKF

B

Maksymalny rozstaw wkr´tów Knauf TN 3,5x35

25 mm GKF
b ≥ 120 mm

Ok∏adzina
Paski wzmacniajàce

170 mm
250 mm

Maksymalna szerokoÊç pomieszczenia w m
Podwojony profil CW Knauf
jako prz´s∏o

Maks.rozstaw
osiowy prz´se∏

b

GruboÊç blachy 0,6 mm
2x CW 50
2x CW 75
2x CW 100
2x CW 125

625

Ok∏adzina

maks. szerokoÊç pomieszczenia w m
W przypadku wykonania sufitu
pod sufitem (zobacz str. 7)
Obià˝enie (maks.0,15kN/m2)

Min. gruboÊç

2,25
3
3,5
4

18 mm

Profil UW Knauf jako po∏àczenie
ze Êcianà
GruboÊç blachy 0,6mm
UW 75
UW 100
UW 125
UW 150

2
2,75
3,25
3,5

Detale 1: 5
ok∏adzina górna z p∏yt Knaf GKF 12,5mm

60 mm

paski wzmacniajàce GKF 25mm
SzerokoÊç 120mm
podwojony profil CW Knauf
jako prz´s∏o
p∏yta Knauf GKF 18mm
profil CW Knauf

b

profil CW Knauf

D131vuvo-B2 Pod∏u˝ny styk p∏yt – z dodatkowà górnà
warstwà p∏yty, bez materia∏u izolacyjnego

Mocowanie wg str.3

D131vuvo-A2 Konstrukcyjne po∏àczenie ze Êcianà z dodatkowà
warstwà p∏yty, bez materia∏u izolacyjnego
Wkr´ty Knauf 2x FN 4,3x35
Zamocowanie profilu UW do s∏upków
Êciany szkieletowej

paski GKF
25mm

10

120 mm
100

profil UW Knauf jako
po∏àczenie ze Êcianà

10

S
we∏na mineralna
kamienna
60mm; 30 kg/m3
lub
40mm; 40 kg/m3
podwojony profil CW Knauf
jako prz´s∏o
maks. szerokoÊç pomieszczenia

p∏yta Knauf GKF 18 mm

profil CW Knauf

D131vuvo-D1 NoÊne po∏àczenie ze Êcianà z warstwà izolacyjnà

6

b

b

D131vuvo-C1 Poprzeczny styk p∏yt z warstwà izolacyjnà

D131 Sufit pod sufitem
Sufit widoczny podwieszony pod sufitem z odpornoÊcià ogniowà

Sufit prz´s∏owy - bezwieszakowy D131
z odpornoÊcià ogniowà
El30
• Od do∏u
• Od do∏u i od góry

Przyk∏ad:

1

a

odpornoÊç
ogniowa

rozstaw wieszaków sufitu widocznego

od do∏u i od góry

1

go

2

ro
zs
t

aw

pr
of

ilu

g∏

ów

ne

c

Sufit widoczny ≤ 0,15 kN/m2
Np.: sufit akustyczny
Dopuszczalna warstwa izolacyjna

2

b

b
rozstaw profilu noÊnego

Sufit prz´s∏owy - bezwieszakowy z odpornoÊcià ogniowà

1

Nale˝y wziàÊç pod uwag´ dodatkowy ci´˝ar sufitu widocznego
(≤0,15 kN/m2) przy maks. dopuszczalnej rozpi´toÊci (maks. szerokoÊci
pomieszczenia) sufitu prz´s∏owego - bezwieszakowego.

Maks. rozstawy osiowe profili sufitu widocznego 2
Maks. rozstaw
profili g∏ównych

wszystkie wymiary w mm

Maks. rozstaw wieszaków*)

c

Klasa
obcià˝eƒ kN/m2

a

Maks. rozstaw osiowy
profili noÊnych

b

do 0,15
Maks. szerokoÊci pomieszczenia dla sufitów prz´s∏owych bezwieszakowych wg tabel na stronach 5 i 6.

1000

625

1200

500

500
(w przypadku sufitów
akustycznych zobacz D12)

*) Wieszaki nale˝y mocowaç do prz´se∏ sufitu z odpornoÊcià ogniowà.

Detale 1: 5
mocowanie profilu UW do Êciany wg str. 3

wkr´t FN Knauf

1

1. Poziom górny
1
Sufit prz´s∏owy bezwieszakowy Knauf D131
z odpornoÊcià ogniowà

2

podwojony profil CW Knauf

2. Poziom dolny
2
Sufit widoczny
klasa obcià˝eƒ ≤ 0,15 kN/m2

Przyk∏ad:
odpornoÊç ogniowa
El30
od do∏u

p∏yta Knauf

Wieszak bezpoÊredni do CD 60x27
(mocowaç naprzemiennie)

podwieszenie alternatywne:
klips do monta˝u
bezpoÊredniego

D131-D112

Sufit widoczny pod sufitem prz´s∏owym - bezwieszakowym.

Wskazówka

• podwieszanie profili sufitu widocznego zawsze poprzecznie do prz´se∏ sufitu górnego
• na ka˝dy punkt podwieszenia warstwy stropu obcià˝enie maksymalnie 100 N

Wskazówki z innych Zeszytów Technicznych D12 Sufity akustyczne Knauf
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D131Sufity przes∏owe - bezwieszakowe
Szczelina pozorna, widok sufitu, szczelina dylatacyjna, przepona sufitowa

paski p∏yty GKF 25mm
wkr´t TN 3,5x35mm

profil CW Knauf

D131-SO-A1

paski p∏yty GKF 25mm
ko∏ek rozporowy Knauf L8/80

profil naro˝nikowy je˝eli konieczny
np.: gipsowa masa szpachlowa
Knauf Uniflott lub Knauf Fugenfueller Leicht

profil UW Knauf

Po∏àczenie ze Êcianà przy
zastosowaniu szczeliny pozornej

Po∏àczenie ze Êcianà przy
zastosowaniu szczeliny pozornej

D131-SO-D1

D1
D1

C1

B1

C2

C2

C3

C3

A2

B1

A2

maks. szerokoÊç pomieszczenia

C1

klapa rewizyjna

A1 A1

oprawa
oÊwietleniowa

podwojony profil CW Knauf

B2

B2

Widok sufitu
Szczegó∏y dotyczàce opraw oÊwietleniowych i klap rewizyjnych zobacz str. 9

paski wzmacniajàce GKF 25mm

p∏yta Knauf GKF 18 mm
profil naro˝nikowy je˝eli konieczny

paski p∏yty GKF 18mm
szpachlowane
jednostronnie gipsowà
masà szpachlowà
Knauf Fugenfueller
Leicht

D131-SO-C3

8

a

Szczelina dylatacyjna

a

p∏yta Knauf GKF 18mm
wkr´t Knauf FN 4,3x35,
mocowanie do metalowych
wsporników przepony sufitowej
Przepona sufitowa
Ochrona po˝arowa ≥ El30
Wykonanie wg Zeszytu Technicznego D16
Knauf sufitowe elementy wbudowane

D131-SO-A2

Przepona sufitowa

D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
Oprawy oÊwietleniowe, klapy rewizyjne

25

25

os∏ona ≤400 x 1000 mm
z p∏yt Knauf GKF 25 mm

zszywki stalowe

os∏ona ≤400 x 1000 mm
z p∏yt Knauf GKF 25 mm

wbudowane
oprawy oÊwietleniowe mocowane
wg wskazówek
producenta

wysokoÊç
skrzynek opraw
oÊwietleniowych

zszywki stalowe

wbudowane
oprawy oÊwietleniowe mocowane
wg wskazówek
producenta

profil dodatkowy
(przy otworach do 200mm
nie jest konieczny)

D131-SO-C1

przekrój wbudowanych opraw oÊwietleniowych

D131-SO-B1

przyk∏ad: El30 od do∏u

przekrój wbudowanych opraw oÊwietleniowych
przyk∏ad: El30 od do∏u

Element rewizyjny

ok∏adzina na ca∏ej powierzchni
z p∏yt Knauf GKF 12,5 mm

paski p∏yt GKF 12,5 mm
mocowane przy pomocy wkr´tów TN 3,5x25
do profilu UW Knauf

D131-SO-C2

przekrój poprzeczny
klapa rewizyjna
przyk∏ad:
El30 od do∏u i od góry
profil UW Knauf
bez materia∏u izolacyjnego,
z dodatkowà ok∏adzinà z p∏yty GKF

pokrycie ca∏ej powierzchni przy
zastosowaniu p∏yt Knauf GKF 12,5 mm

6

klapa
rewizyjna Alutop

otwór rewizyjny w Êwietle

450 mm

wkr´t TB 3,5x35
w rozstawie 170mm

6
z materia∏em izolacyjnym

paski p∏yt GKF 12,5mm
mocowane przy pomocy wkr´tów TN 3,5x25
i TN 3,5x35 do profilu CW Knauf

D131-SO-B2

przekrój pod∏u˝ny
klapa rewizyjna
przyk∏ad:
El30 od do∏u i od góry
klapa rewizyjna Alutop
bez materia∏u izolacyjnego,
z dodatkowà ok∏adzinà z p∏yty GKF

6

otwór rewizyjny w Êwietle

wkr´t TB 3,5x35
w rozstawie 170mm

6
z materia∏em izolacyjnym

Klapa rewizyjna Alutop
wymiar standardowy
wymiar otworu rewizyjnego w Êwietle
450 mm x 1500 mm
450 mm x 450 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie
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D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
Zu˝ycie materia∏ów

Zu˝ycie materia∏ów na m2 stropu bez strat i zapasu
Nazwa produktu

(IloÊci podano dla stropu o powierzchni 2,5m x 10m = 25m)
Jednostka IloÊç jako dla wartoÊç Êrednia

ew.
ew.
ew.
ew.

CW-Profil 50x50x0,6; (d∏ugoÊç do 5,0 m)
CW-Profil 75x50x0,6; (d∏ugoÊç do 6,0 m)
CW-Profil 100x50x0,6; (d∏ugoÊç do 6,0 m)
CW-Profil 125x50x0,6; (specjalne)
CW-Profil 150x50x0,6; (specjalne)

Mocowanie profili obwodowych ze Êcianà
wkr´t Knauf FN 4,3x35
ew. wkr´t Knauf FN 4,3x35
ew. ko∏ek rozporowy „L” 8/80; (paczka 50 sztuk)
ew. ko∏ek metalowy sufitowy; (paczka 100 sztuk)
po∏àczenie profilu podwojonego z obwodowym profilem UW:
Np.: 2x stalowy nit jednostronnie zamykany
Konstrukcja
Podwojony profil CW Knauf jako prz´s∏a:
2x CW-Profil 50x50x0,6; (d∏ugoÊç do 5,0 m)
ew. 2x CW-Profil 75x50x0,6; (d∏ugoÊç do 6,0 m)
ew. 2x CW-Profil 100x50x0,6; (d∏ugoÊç do 6,0 m)
ew. 2x CW-Profil 125x50x0,6; (Sonder.)
ew. 2x CW-Profil 150x50x0,6; (Sonder.)

odpornoÊç ogniowa od do∏u i od góry
z materia∏em
bez materia∏u
izolacyjnym
izolacyjnego

P∏yty Knauf
GKB 12,5 mm

P∏yty Knauf GKF 18mm
Rozstaw osiowy prz´se∏ 625mm

-

-

m

0,8

0,8

0,8

0,8

m

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

szt.

3,1

3,1

3,1

3,1

szt.

3,2

2,6

-

-

m

3,8

3,0

3,0

3,0

-

-

Profil podwójny CW Knauf przykr´cony na styk:
Wkr´t Knauf LB 3,5x9,5mm

szt.

3,0

2,4

2,4

2,4

Materia∏ izolacyjny (uwzgl´dniç ochron´ po˝arowà; zobacz str. 2)

m2

wg potrzeb

wg potrzeb

1,0

wg potrzeb

Ok∏adzina
P∏yta Knauf GKB; 12,5mm
ew. P∏yta ogniochronna Knauf GKF 18mm

m2

1,0
-

1,0

1,0

1,0

Paski wzmacniajàce o szerokoÊci 120mm
P∏yta Knauf GKF ; 25mm

m2

-

-

0,2

0,2

Dodatkowa warstwa p∏yt:
P∏yta ogniochronna Knauf GKF 12,5mm

m2

-

-

-

1,0

Wkr´ty Knauf; (mocowanie pasków wzmacniajàcych)
TN 3,5 x 35 mm

szt.

-

-

10

10

Wkr´ty Knauf; (mocowanie p∏yt)
TN 3,5 x 25 mm
TN 3,5 x 35 mm

szt.

19
-

17

17

17

kg

0,3

0,4

0,4

0,4

kg

0,4

0,5

0,5

0,5

kg

0,3

0,4

0,4

0,4

m

0,35

0,35

0,35

0,35

Szpachlowanie
Masa szpachlowa Knauf Uniflott (worek 5kg/ 25kg)
(przy szpachlowaniu r´cznym)
lub
gipsowa masa szpachlowa Knauf Jointfiller Super
(przy szpachlowaniu maszynowym przy zastosowaniu urzàdzenia Ames)
lub
gipsowa masa szpachlowa Knauf Fugenfueller Leicht
(przy szpachlowaniu r´cznym z zastosowaniem
papierowej taÊmy spoinowej Knauf)
Papierowa taÊma spoinowa Knauf; (rolka 23m/75m/150m)
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odpornoÊç ogniowa
od do∏u

Rozstaw osiowy
prz´se∏ 500 mm

Materia∏y obce oznaczono kursywà
Po∏àczenie ze Êcianà
UW-Profil 50x40x0,6; (4,0 m d∏ugoÊç)
ew. UW-Profil 75x40x0,6; (4,0 m d∏ugoÊç)
ew. UW-Profil 100x40x0,6; (4,0 m d∏ugoÊç)
ew. UW-Profil 125x40x0,6; (specjalne)
UW-Profil 150x40x0,6; (specjalne)

bez odpornoÊci
ogniowej

TaÊma Trenn – Fix 65 (rolka 50 m)

m

1,0

1,0

1,0

1,0

Profil naro˝nikowy 23/15; (do 2,75 m)

m

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
Teksty ofertowe

Poz.

Opis

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

iloÊç

cena jednostkowa

wartoÊç

Sufit prz´s∏owy - bezwieszakowy, wysokoÊç wbudowania w m.....
Rozpi´toÊç sufitu prz´s∏owego w m...........
Klasa odpornoÊci ogniowej EI 30, *
*Dla samodzielnych sufitów prz´s∏owych, z odpornoÊcià ogniowà przy dzia∏aniu ognia od do∏u,
dla ochrony konstrukcji noÊnej stropu i przestrzeni mi´dzystropowej, */
*Dla samodzielnych sufitów prz´s∏owych, z odpornoÊcià ogniowà przy dzia∏aniu ognia
w przestrzeni mi´dzystropowej do ochrony pomieszczenia znajdujàcego si´ poni˝ej, */
*Dla samodzielnych sufitów prz´s∏owych, z odpornoÊcià ogniowà przy dzia∏aniu ognia od do∏u, oraz
w przestrzeni mi´dzystropowej do ochrony znajdujàcego si´ poni˝ej
pomieszczenia, konstrukcji noÊnej stropu i przestrzeni mi´dzystropowej, *
Pod∏o˝e mocowania: Êciana z ˝elbetu/ mur/
Metalowe s∏upki Êcianki szkieletowej/ drewniane s∏upki Êcianki szkieletowej/......................., *
Wykonanie konstrukcji z ocynkowanych profili z blachy stalowej,
prz´s∏a sufitowe z pojedynczych /podwojonych profili* CW 50/75/... 100/125/150.*
Ok∏adzina z p∏yt Knauf GKB/GKF*, gruboÊç 12,5/18 /25 2x12,5 mm
Dodatkowa ok∏adzina z p∏yt Knauf GKF, gruboÊç 12,5mm.*
Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej z ..................*,
gruboÊç w mm .............., g´stoÊc minimalna w kg/m3......................,*
klasa materia∏ów budowlanych A/B1/B2*, temperatura topnienia min. 1000°C.*
Produkt/system: Sufit prz´s∏owy - bezwieszakowy D131

.......... m2

.......... z∏

.......... z∏

Sufit widoczny podwieszony pod sufitem prz´s∏owym - bezwieszakowym
Wspó∏czynnik poch∏aniania dêwi´ku ......*,
Wykonanie sufitu widocznego z profili g∏ównych i noÊnych,
podwieszenie przy u˝yciu wieszaków bezpoÊrednich prz´se∏ sufitu przes∏owego - bezwieszakowego D131,
Izolacja we∏nà mineralnà, min. 20mm,*
Ok∏adzina z p∏yt akustycznych design, gruboÊç p∏yt 12,5mm,
Perforacja prosta okràg∏a R: 6/18 R/ 8/18 R/ 10/23 R/ 12/25 R/ 15/30 R*/
Perforacja przestawna okràg∏a R: 8/12/50 R/ 12/20/66 R*/
Perforacja rozrzucona Plus R: 8/15/20 R/ 12/20/35 R*/ Perforacja prosta kwadratowa Q: 8/18 Q/ 12/25 Q **,
Produkt/system: Sufit akustyczny design D127 pod sufitem prz´s∏owym - bezwieszakowym D131

.......... m2

.......... z∏

.......... z∏

.......... m

.......... z∏

.......... z∏

Szczelina dylatacyjna, odpornoÊç ogniowa.......*,
jako dodatek dla systemu sufitu prz´s∏owego - bezwieszakowego, wykonanie zgodnie z rysunkiem nr.............. .......... m

.......... z∏

.......... z∏

Przepona sufitowa/uskok sufitu*, wysokoÊc w m.......,
odpornoÊç ogniowa...........*,
jako dodatek dla systemu sufitu prz´s∏owego - bezwieszakowego, wykonanie zgodnie z rysunkiem nr.............. .......... m

.......... z∏

.......... z∏

Wci´cie, jako dodatek dla systemu sufitu prz´s∏owego - bezwieszakowego,
Ârednica w mm....../rozmiar w mm.......*

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

.......... z∏

.......... z∏

Otwór, wzmocnienie konstrukcji, do wbudowania klap rewizyjnych/.....*
jako dodatek dla systemu sufitu prz´s∏owego - bezwieszakowego, rozmiar w mm........
wykonanie zgodnie z rysunkiem nr..............

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

.......... z∏

.......... z∏

Os∏ona ogniochronna wbudowanych opraw oÊwietleniowych,
odpornoÊç ogniowa.......*,
rozmiar w mm......., wykonanie zgodnie z rysunkiem nr..............

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

.......... z∏

.......... z∏

Klapa rewizyjna, sufitowa, odpornoÊç ogniowa..............*, ramy z aluminium,
rozmiar w mm..........., wype∏nienie z p∏yt Knauf, gruboÊç w mm.................,
wykonanie z zabezpieczeniem ramienia klapy i niewidocznego systemu zamkni´cia i zawiasów.
Dla stropu p∏ytowego bezbelkowego Knauf D131.
Produkt: Klapa rewizyjna Knauf D171

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

.......... z∏

.......... z∏

.......... m

.......... z∏

.......... z∏

Po∏àczenie ze szczelinà, odpornoÊç ogniowa................*,
dla sufitu prz´s∏owego - bezwieszakowego, wykonanie zgodnie z rysunkiem nr..............

Koƒcowe szpachlowanie elementów wbudowanych w sufit

*niepotrzebne skreÊliç

Suma .................... z∏
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D131 Sufity prz´s∏owe - bezwieszakowe
Konstrukcja, monta˝, technika spoinowania / obróbka powierzchni

Konstrukcja
Konstrukcj´ noÊnà sufitów prz´s∏owych bezwieszakowych stanowià prz´s∏a z pojedynczych
lub podwojonych profili CW Knauf, mocowane do Êcian
pomieszczenia za poÊrednictwem profili obwodowych
UW Knauf.
P∏yty gipsowo- kartonowe Knauf, zwyk∏e GKB,
impregnowane GKBI, ogniochronne GKF, ogniochronne
i impregnowane GKFI, ekranujàce La Vita, przykr´cane
sà bezpoÊrednio do prz´se∏ sufitu, w uk∏adzie
poprzecznym. Dylatacje konstrukcyjne budynku muszà
zostaç powtórzone w konstrukcji sufitu prz´s∏owego -

bezwieszakowego. W przypadku wymiarów konstrukcji
sufitu wi´kszych n˝ 15 m lub znacznie zw´˝ajàcych si´
powierzchniach sufitu (np.: z powodu uskoków
w Êcianach) nale˝y wykonaç szczeliny dylatacyjne.
W miejscach styków p∏yt gipsowych z innymi elementami
budowli, szczególnie ze s∏upami lub elementami
znacznie obcià˝onymi termicznie np. wbudowanymi
oprawami oÊwietleniowymi, nale˝y wykonaç dylatacj´,
np.: szczelin´ pozornà. Oprawy oÊwietleniowe, szyny
zas∏on itp. mo˝na mocowaç do sufitów za pomocà dybli
do p∏yt GK.

Pojedyncze obcià˝enie mocowane bezpoÊrednio do
ok∏adziny nie powinny przekraczaç wartoÊci 0,01 kN
na ka˝de prz´s∏o.
System"Sufit pod sufitem" umo˝liwia zamocowanie
widocznego sufitu o ci´˝arze 0,15 kN/m2 do sufitu
z odpornoÊcià ogniowà.
Zabezpieczenie antykorozyjne profili jest wystarczajàce
dla pomieszczeƒ wewn´trznych, w∏àcznie z domowymi
∏azienkami i kuchniami. W innych przypadkach, np.
przy oddzia∏ywaniu powietrza zewn´trznego, konieczne
sà dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne.

Ok∏adzina
• Paski p∏yty GKF Knauf , gruboÊç 25mm,
przymocowaç jako paski wzmacniajàce na profile
CW przy pomocy TN 3,5x35mm w odst´pie maks.
250mm, W przypadku profili podwojonych paski
p∏yty przykr´caç naprzemiennie.
• P∏yty Knauf u∏o˝yç poprzecznie do profili CW.
• Poprzeczne styki p∏yt przesuwaç o co najmniej 400
mm i umieszczaç na prz´s∏ach sufitu.
• Mocowanie p∏yt rozpoczàç od Êrodka p∏yty, aby
uniknàç odkszta∏ceƒ. W czasie przykr´cania p∏yt´
mocno docisnàç do konstrukcji. *P∏yty mocowaç
do przese∏ sufitu wkr´tami TN w rozstawie 170 mm.
W przypadku profili podwojonych wkr´ty stosowaç
naprzemiennie.
• Przykr´canie p∏yt, gruboÊç 12,5mm, przy pomocy
wkr´tów TN 3,5x25mm; 18 lub 25mm TN

3,5x35mm; 2x12,5mmTN3,5x25mm+TN 3,5x35mm.
• W przypadku ok∏adziny dwuwarstwowej mo˝na
zwi´kszyç odst´py mi´dzy wkr´tami pierwszej
warstwy p∏yty do maks. 500mm, je˝eli druga
warstwa p∏yt zostanie zamontowana jeszcze tego
samego dnia.
• Przy po∏àczeniach z innymi elementami budowli
stosowaç tasm´ przek∏adkowà z masà szpachlowà
lub akrylem. Przy wymaganiach odpornoÊci
ogniowej po∏àczenie rozwiàzaç zgodnie
ze szczegó∏em.

Monta˝
Konstrukcja
• Po∏àczenie ze Êcianà przy pomocy profili UW.
Mocowanie zgodnie z tabelà na str. 3
z zachowaniem odst´pu ≤ 625mm.
• Przy wymaganiu izolacyjnoÊci akustycznej starannie
uszczelniç po∏àczenia ze Êcianà przy pomocy kitu
do Êcianek dzia∏owych
• Profile podwojone CW jako prz´s∏a sufitu skr´ciç
przy pomocy wkr´tów LB 3,5x9,5 na styk w odst´pie
maks. 750 mm.
• Przes∏a z profili CW wsunàç w profil UW na
g∏´bokoÊç >= 30 mm. Górnà pó∏k´ profilu CW
po∏àczyç z profilem UW za pomoca nitowania lub
skr´cania (je˝eli nie sa konieczne paski
wzmacniajàce)

Sufit pod sufitem
Wykonanie zgodnie z wytycznymi na stronie 7.

Technika spoinowania / obróbka powierzchni
jego u∏o˝eniu.
Materia∏y do szpachlowania
- Bez taÊmy spoinowej szpachlowanie r´czne masà
Uniflott.
- Przy zastosowaniu tasmv spoinowej szpachlowanie
r´czne masà Fugenfuller Leicht.
- Dost´pna masa Uniflott impregnowana do p∏yt
impregnowanych GKBI.
- Szpachlowanie ca∏opowierzchniowe przy
zastosowaniu masy szpachlowej Multifinisch Knauf,
G∏adzi Gipsowej Knauf lub gotowej masy Knauf F1.
Wykonanie
W przypadku ok∏adziny wielowarstwowej wype∏niç
szczeliny spodnich warstw, szczeliny warstw
zewn´trznych szpachlowaç. Widoczne ∏by wkr´tów
zaszpachlowaç.
Zalecenie: Spoiny zewn´trznej warstwy ok∏adziny
szpachlowaç z zastosowaniem taÊmy spoinowej,
niezale˝nie do rodzaju zastosowanej masy
szpachlowej. Kraw´dzie ci´te odpyliç i szpachlowaç
zawsze z uzyciem taÊmy wzmacniajàcej.
W przypadku szpachlowania ca∏opowierzchniowego
nale˝y zagruntowaç powierzchni´ p∏yt Êrodkiem Knauf
Tifengrund lub Putzgrund.
Temperatura obróbki / klimat
Szpachlowanie mo˝na przeprowadziç dopiero wtedy,
gdy nie wyst´pujà wi´ksze zmiany d∏ugoÊci p∏yt
Knauf, np.: w skutek zmian wilgotnoÊci i temperatury.
W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia
powinna wynosiç co najmniej 10°C. Przy stosowaniu
jastrychu z lanego asfaltu szpachlowaç dopiero po

Obróbka powierzchni
Przed naniesieniem pow∏oki malarskiej lub innego
rodzaju ok∏adziny, p∏yty nale˝y zagruntowaç. Rodzaj
Êrodka gruntujàcego nale˝y dostosowaç do rodzaju
pow∏oki malarskiej/ok∏adziny. Na p∏yty Knauf mo˝na
nak∏adaç nast´pujàce rodzaje ok∏adzin:
• Tapety: papierowe, tekstylne, z tworzywa
sztucznego. Dopuszczalne jest u˝ywanie klejów
na bazie celulozy metylowej. Po po∏o˝eniu tapet
papierowych i z tkaniny szklanej nale˝y zapewniç
dostatecznà wentylacj´
• Tynki: Knauf tynk strukturalny, np.: tynk z ˝ywicy
syntetycznej, tynk cienki, szpachla na ca∏ej
powierzchni jak np.: Knauf Readygips lub Board
Finish, tynk mineralny wpo∏àczeniu z
szpachlowaniem przy u˝yciu fug papierowych na
szczeliny sufitowe. Po na∏o˝eniu tynku z ˝ywicy
syntetycznej i tynku celulozowego nale˝y zapewniç
dostatecznà wentylacj´
• 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.
• Pow∏oki alkaliczne jako farby wapienne, silikatowe
i na bazie szk∏a wodnego nie nadaja sie 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.

Tel.: 022/57-25-100

Knauf Sp. z o.o.

www.knauf.pl

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

mail@knauf.pl
D131/POL/PL/04.06

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.

