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Podstawowe za∏o˝enia D61
Wymiarowanie konstrukcji

1. Ustalenie ci´˝aru zabudowy poddasza / sufitu w zale˝noÊci od gruboÊci ok∏adziny
W zale˝noÊci od wybranej gruboÊci w mm ok∏adziny (oÊ X) odczytaç w punkcie przeci´cia z wyznaczonà prostà ci´˝ar powierzchniowy
zabudowy poddasza / sufitu ∏àcznie z konstrukcjà w kg/m2 (oÊ Y).

[kg/m2] Ci´˝ar zabudowy poddasza / sufituKlasa obcià˝eƒ
[kN/m2]

0,30 < p ≤ 0,50

0,15 < p ≤ 0,30

≤ 0,15

GruboÊç ok∏adziny
(2x

12,
5)

(18
+15

)

(18
+18

)

(25
+12

,5)

Wymiarowanie konstrukcji

a

c

b

2. Uwzgl´dnienie obcià˝eƒ dodatkowych
Dodatkowe obcià˝enia od uk∏adanych materia∏ów izolacyjnych (max. 0,05kN/m2) stosowanych w zale˝noÊci od wymagaƒ akustycznych
lub przeciwpo˝arowych zwi´kszajà ∏àczny ci´˝ar powierzchniowy zabudowy poddasza / sufitu i muszà zostaç uwzgl´dnione przy ustala-
niu klasy obcià˝eƒ. Ustalony wg 1 punkt przeci´cia nale˝y przesunàç w kierunku Y (do góry) o wartoÊç dodatkowego obcià˝enia.
3. Ustalenia klasy obcià˝eƒ
Na podstawie ∏àcznego ci´˝aru powierzchniowego zabudowy poddasza / sufitu, ustalonego na podstawie punktu 1 i 2, ustala si´ przy-
nale˝nà klas´ obcià˝eƒ. [kN/m2].
4. Wymiarowanie konstrukcji
W zale˝noÊci od wymagaƒ ochrony przeciwpo˝arowej i klasy obcià˝enia ustala si´ rozstawy konstrukcji: a  b  c

- bez ochrony przeciwpo˝arowej
- ochrona przeciwpo˝arowa od do∏u

Rozstawy wieszaków / Êrodków mocujàcych

rozstawy profili / ∏at g∏ównych

rozstawy profili / ∏at noÊnych

* z regu∏y wieszaki 0,25kN, dla obià˝eƒ > 0,30 kN/m2 zastosowaç wieszaki 0,40 kN



Klasa noÊnoÊci 0,15(kg)

Zabudowa poddasza
Podwieszenia, klasy noÊnoÊci, po∏àczenia profili

D61

3

Klasa noÊnoÊci 0,25 kN (25kg)

Klasa noÊnoÊci 0,40 kN (40kg)

Po∏àczenie profili, profil g∏ówny - profil noÊny

Element monta˝owy Clip do CD 60x27

Wieszak kotwowy bezpoÊredni

Wieszak kotwowy bezpoÊredni

Wieszak do konstrukcji drewnianej

do CD 60x27

do CD 60x27 / do ∏aty drewnianej 
50 x 30 mm

70
 / 

12
5 

m
m

zagiàç podczas monta˝u

zagiàç przed monta˝em

WysokoÊç podwieszenia: 34 - 54 mm (element monta˝owy - Clip + CD 60x27)
Mo˝liwa tolerancja - wyrównanie od 0 - 20 mm

W zale˝noÊci od wymaganej wysokoÊci
wbudowania, wieszak bezpoÊredni
odciàç lub odgiàç 

Wieszak nioniuszowy cz´Êç dolna

do CD 60x27

¸àcznik kotwowy

do CD 60x27

¸àcznik krzy˝owy

do CD 60x27

Przy ∏àcznym obcià˝eniu stropu 
≥ 0,4kN/m2 skrzyde∏ka skr´ciç 
blachowkr´tami LN 3,5x9 mm 
z CD 60x27

Mocowanie do belek drewnianych:
2 x Knauf TN 3,5x35

lub
2 x Knauf FN 5,1x35

Mocowanie do belek drewnianych:
wkr´t FN 5,1x35

Mocowanie do belek drewnianych:
wkr´t FN 5,1x35

Mocowanie do belek drewnianych:
2 x Knauf TN 3,5x35
lub 
1 x wkr´t FN 5,1x35 centralnie

Podwieszony za pomocà drutu 
z oczkiem
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Zabudowa poddasza D61

WysokoÊç konstrukcji     WysokoÊç konstrukcji zabudowy poddasza / sufitu wynika z sumy wysokoÊci podwieszenia konstrukcji i gruboÊci ok∏adziny

Rozstawy osiowe ∏at noÊnych / profili noÊnych - zabudowa poddasza / sufit

Rozstawy osiowe ∏at noÊnych / profili noÊnych - Êcianka kolankowa

Dane techniczne

System Podwieszenie Konstrukcja Ok∏adzina w mm

Element Wieszak Wieszak Wieszak Wieszak ∏ata / profil ∏àczna
monta˝owy bezpoÊredni kotwowy noniuszowy do konstrukcji                  wysokoÊç    
CLIP drewnianej 

GruboÊç p∏yt Maksymalne rozstawy osiowe ∏at noÊnych / profili noÊnych

bez wymagaƒ ochrony przeciwpo˝arowej z wymaganiami ochrony przeciwpo˝arowej

Rozstawy osiowe ∏at noÊnych/
profili noÊnych 
zobacz strony 8-10

GruboÊç p∏yt Maksymalne rozstawy osiowe ∏at noÊnych / profili noÊnych

bez wymagaƒ ochrony przeciwpo˝arowej z wymaganiami ochrony przeciwpo˝arowej

Rozstawy osiowe ∏at noÊnych/
profili noÊnych 
zobacz strony 8-10

P∏
yt

a 
pa

ne
lo

w
a 

lu
b

p∏
yt

a 
m

as
yw

na

p∏
yt

a 
m

as
yw

na

D611 - do 100 - - 110

D612 7-27 do 100 do 110 130 -

D613 profil spr´˝ysty

Przyk∏ad obliczeniowy D612 z wieszakiem bezpoÊrednim (100 mm), profil noÊny (27 mm) i ok∏adzina (12,5 mm), wymagana wysokoÊç
konstrukcji zabudowy poddasza to ok. 140 mm.

D11 Systemy sufitowe KnaufWskazówki w innych zeszytach technicznych:
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IzolacyjnoÊç akustyczna wzd∏u˝na

Zabudowa poddasza
IzolacyjnoÊç akustyczna

D61
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Przyk∏ady wykonania Wspó∏czynnik
izolacyjnoÊci
wzd∏u˝nej RL,W w dB

Przy wy∏o˝eniu ca∏ej
powierzchni welnà mineralnà

Ok∏adzina

Schematy bez uwzgl´dnienia technicznych wymagaƒ cieplnych i wilgotnoÊciowych mm RL,W w dB

Pokrycie dachu

bez fugi

ciàg∏e poszycie stropu

z fugà

poszycie stropu
zdylatowane
na po∏àczeniu

Przegroda pustki
nad sufitem
podwieszanym

z odeskowaniem
od góry lub
pokryciem p∏ytami
drewnopochodnymi

conajmniej
jednowarstwowa 
ok∏adzina
≥12,5

bez pokrycia od
góry

przy ochronie p.po˝ 
pole mi´dzy sàsiadujàcymi
krokwiami wype∏niç p∏ytà
ogniochronnà Knauf

≥ 1x12,5

≥ 2x12,5

≥ 2x12,5

≥ 65

57

53

54

55≥ 1x12,5



Nachylenie dachu
Podane wartoÊci wskaênika izolacyjnoÊci akustycznej obowiàzujà dla nachylenia dachu do 87°: 
Dla dachów poziomych wartoÊci wskaênika izolacyjnoÊci akustycznej poprawia si´ o 6 dB dla innych pochyleƒ 
mo˝na interpolowaç liniowo. 
Wynika z tego nast´pujàca tabela:

Nachylenie dachu 0° 30° 45° 60° 87°
Dodatek w dB 6 4 3 2 -
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D61

System Ok∏adzina Warstwa IzolacyjnoÊç 
izolacyjna akustyczna

Dachy o konstrukcji drewnianej kryte dachówkà Dodatkowa warstwa izolacyjna
ceramicznà lub cementowà gruboÊci d≥4cm zwi´ksza  

izolacyjnoÊç akustycznà o conajmniej 1 dB

gruboÊç rodzaj gruboÊç rodzaj RW,R

mm mm dB 

12,5 41

we∏na
p∏yta 160  mineralna
Knauf

2 x 
12,5 42

12,5 p∏yta 160 polistyren 32
Knauf

Zabudowa poddasza
IzolacyjnoÊç akustyczna: WartoÊci obliczeniowe wskaênika izolacyjnoÊci akustycznej RW,R

D611 Zabudowa poddasza na konstrukcji drewnianej





(R) EI30                                                     2x12,5

(R) EI60                                                       2x15
                                                                     3x12,5

F, 
FH2,                                                                                                 
DF,                                                                                                
DFH1IR 
(Diamant)

400  

2x12,5

2x12,5
3x12,5

������
mineralna



(R) EI30                                                     2x12,5

(R) EI60                                                       2x15
                                                                     3x12,5

F, 
�	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
DF,                                                                                                mineralna
DFH1IR (Diamant)

400  



(R) EI30                                                     2x12,5

(R) EI60                                                       2x15
                                                                     3x12,5

F, 
�	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
DF,                                                                                                mineralna
DFH1IR (Diamant)

400  

(R) EI30-E160 (R) EI30-E160

(R) EI30-E160



Izolacja pod krokwiami do 100 mm Detale 1:5

Zabudowa poddasza
Izolacja pod krokwiami, po∏àczenia ze Êcianami w przypadku wymagaƒ p.po˝.

D61
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Instalacje - po∏àczenia z ochronà p.po˝. Detale 1:5

pasek taÊmy spoinowej

elastyczny profil naro˝nikowy

dodatkowy materia∏ izolacyjny

wieszak bezp. do CD 60x27

wieszak bezp. do 
CD 60x27

p∏yta Knauf
profil noÊny 
CD 60x27

paroizolacja w razie
zapotrzebowania

dodatkowy
materia∏ 

izolacyjny
paroizolacja w razie
zapotrzebowania

D612-SO2     Skosy dachu D612-SO3     Styk pod∏u˝ny

Po∏àczenia ogniochronne ze Êcianami Przyk∏ady wykonania - rysunki schematyczne

p∏yta ogniochronna jako 
warstwa nieprzepuszczalna

folia lub p∏yta
ogniochronna jako
wrastwa nieprze-
puszczalna

szpachla +  taÊma przek∏adowa

≤1
00

m
m

szpachla +
taÊma
przek∏adowa

pasek p∏yty

paski p∏yty

p∏yta ogniochronna p∏yta ogniochronna

p∏yta ogniochronna

masa szpachlowa
masa szpachlowa

masa szpachlowa

we∏na mineralna

p∏yta ogniochronna

D612-SO5     Po∏àczenie ze ÊcianàD612-SO4     Po∏àczenie ze Êcianà

Pod∏o˝e Êciany w obszarze po∏àczenia musi byç g∏adkie, w przeciwnym wypadku konieczne jest wyrównanie. Sufit podwieszony nale˝y 
po∏àczyç szczelnie.

Wskazówka: 

W przypadku u∏o˝enia szczelnej warstwy pod krokwiami / j´tkami mozliwe jest prowadzenie instalacji  w obszarze profili noÊnych 
mocowanych wieszakiem bezpoÊrednim / klipsem do monta˝u bezpoÊredniego

Wskazówka: 

p∏yta ogniochronna p∏yta ogniochronna
masa szpachlowa
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Zabudowa poddasza D61

¸ata noÊna mocowana bezpoÊrednio

Konstrukcja drewniana

Max. rostawy konstrukcji
- przy ∏atach g∏ównych i noÊnych (50x30 mm)         wymiary w mm - tylko ∏ata noÊna (50x30 mm)                           wymiary w mm

rozstaw osiowy rozstawy wieszaków / krokwi
∏at g∏ównych

Klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz str. 2)

do 0,15 do 0,30 do 0,50 1)

1) Zastosowaç wieszaki o klasie noÊnoÊci 0,40kN
2) Nie obowiàzuje dla rozstawu ∏at noÊnych 800 mm

1) Zastosowaç wieszaki o klasie nonoÊci 0,40kN

Rozstawy ∏at noÊnych zobacz str. 4

W przypadku wymagaƒ p.po˝. rozstaw osiowy ∏at noÊnych bàdê
rodzaj ok∏adziny zgodnie ze stronami 8 i 10.

rozstaw osiowy rozstawy wieszaków / krokwi
∏at noÊnych
(u∏o˝enie 
poprzeczne) Klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz str. 2)

do 0,15 do 0,30 do 0,501)

≤

rozstaw osiowy ∏at noÊnych

rozstaw krokwi



2
1

Detale 1:5

Zabudowa poddasza
Konstrukcja drewniana

D61
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¸ata noÊna mocowana bezpoÊrednio

¸ata noÊna z wieszakiem bezpoÊrednim

J´tka / skos dachu - ∏ata
noÊna

D611-SD2 / FD2    Skos dachu / Êcianka kolankowa D611-SD1 / FD1    

pasek taÊmy spoinowej
∏ata noÊna

p∏yta Knauf

pasek taÊmy spoinowej

p∏yta panelowa 20 mm
lub

p∏yta masywna 25 mm

pasek taÊmy spoinowej

paroizolacja je˝eli
wymagana

paroizolacja je˝eli
wymagana

Ki
er

un
ek

 m
on

ta
˝u

Kierunek monta˝u

Wkr´t TN 4,3x70

Wkr´t TN 3,5x25

Wkr´t TN 3,5x25

wieszak bezpoÊredni
do drewna przymo-

cowaç za pomocà 
FN 5,1x35 w Êrodku

lub 2xTN 3,5x35 
w “skrzyde∏kach”

wieszak bezpoÊredni
do drewna 

przymocowaç za
pomocà FN 5,1x35 

w Êrodku lub 
2xTN 3,5x35 

w “skrzyde∏kach”

Wkr´t TN

suchy podk∏ad
np. F145

masa szpachlowa

Skos dachu / Êcianka
kolankowa - ∏ata noÊna

D611-KS1    J´tka / skos dachu-∏ata noÊna

D611-KS2    
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Zabudowa poddasza D61

Profil noÊny mocowany za pomocà elementu monta˝owego Clip

Konstrukcja metalowa

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw krokwi

Max. rostawy konstrukcji
- dla profili g∏ównych i noÊnych                              wymiary w mm - tylko profil noÊny                                           wymiary w mm

rozstaw osiowy rozstawy wieszaków / krokwi
profili g∏ównych

Klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz str. 2)

do 0,15 do 0,30 do 0,50 1)

1) Zastosowaç wieszaki o klasie noÊnoÊci 0,40kN
2) Nie obowiàzuje dla rozstawu ∏at noÊnych 800 mm

1) Zastosowaç wieszaki o klasie nonoÊci 0,40kN

≤

Rozstawy profili noÊnych zobacz str. 4

W przypadku wymagaƒ p.po˝. rozstaw osiowy profili noÊnych 
i rodzaj ok∏adziny zgodnie ze stronami 8 i 10.

rozstaw osiowy rozstawy wieszaków / krokwi
profili noÊnych

Klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz str. 2)

do 0,15 do 0,30 do 0,50 1)

rozstaw osiowy rozstawy wieszaków / krokwi
profili noÊnych

Klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz str. 2)

do 0,15 do 0,30 do 0,50 1)

- profil noÊny z elementem                          
monta˝owym CLIP 0,15kN                                wymiary w mm

≤

1) Zastosowaç wieszaki o klasie nonoÊci 0,40kN



2
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Detale 1:5

Zabudowa poddasza
Konstrukcja metalowa

D61

15

D612-KS2     J´tka / skos dachu

D612-SD3 / FD2   Skos dachu / Êcianka kolankowa D612-SD5 / FD1   Skos dachu / Êcianka kolankowa

wieszak bezpoÊredni

wieszak 
bezpoÊredni 
do CD 60x27

profil CD 60x27

profil UD 28x27profil UD 28x27

profil CD 60x27

profil naro˝nikowy elastyczny

100 lub 200 mm

profil noÊny CD 60x27

profil g∏ówny do CD60x27

wkr´t TN 3,5x35

pasek taÊmy spoinowej
pasek taÊmy spoinowej

element monta˝owy Clip

profil noÊny CD 60x27

wkr´t TN 3,5x35

profil noÊny
CD 60x27

blachowkr´t
LN 3,5x9 mm

wieszak bezpoÊredni 
do CD 60x27 zamocowaç

za pomocà FN 5,1x35 w
Êrodku lub 2xKnauf 

TN 3,5x35 w
“skrzyde∏kach”

p∏yta panelowa 20mm lub
p∏yta masywna 25mm

pasek taÊmy spoinowej

wkr´t TN 

blachowkr´t 
LN 3,5x9 mm

p∏yta Knauf

pasek taÊmy spoinowej

profil naro˝nikowy 
elastyczny skr´cony  z

profilem UD za pomocà
blachowkr´tów LB

3,5x9,5mm

paroizolacja je˝eli
wymagana

paroizolacja je˝eli
wymagana

paroizolacja je˝eli
wymagana

profil CD 60x27

Profil noÊny CD 60x27 mocowany
wieszakiem bezpoÊrednim

suchy podk∏ad
np. F145

taÊma akustyczna

Ki
er

un
ek

 m
on

ta
˝u

Kierunek monta˝u

D612-KS1       J´tka / skos dachu-profil noÊny

Profil noÊny CD 60x27  mocowany wieszakiem bezpoÊrednim lub elementem
monta˝owym Clip
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Zabudowa poddasza D61

Profil spr´˝ysty

Konstrukcja metalowa

D613-D1     Po∏àczenie ze Êcianà

Inne po∏àczenia ze Êcianà przy wymaganiach p.po˝. zobacz strona 11.

Profil spr´˝ysty 60x27
mocowanie do krokwi / j´tek
2x Knauf TN 3,5x35

Profil UD 28x27 

Detal 1:5

Profil spr´˝ysty zawieszony jest na ∏bach wkr´tów

pasek taÊmy spoinowej

profil spr´˝ysty paroizolacja
je˝eli wymagana

szczelina

≤1mm

rozstaw osiowy profili spr´˝ystych

rozstaw krokwi

Max. rostaw profili spr´˝ystych
wymiary w mm       Po∏àczenie p∏yt

rozstaw osiowy rozstaw krokwi

profili spr´˝ystych

Klasa obcià˝eƒ kN/m2 

do 0,15 do 0,30

≤

D613-SO1   Styk poprzeczny D613-SO2  Styk pod∏u˝ny

¸àcznik mocujàcy odpowiedni dla danego materia∏u

masa 
szpachlowa
+ taÊma przek∏adkowa



Detale 1:5

Zabudowa poddasza
Profil spr´˝ysty

D61
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D613-KS2      

J´tka / skos dachu

D613-KS1      
J´tka / skos dachu

D613-SD2      

D613-SD1 / -FD1 Skos dachu / Êcianka kolankowa

sucha podk∏ad
np. F145

profil spr´˝ysty

p∏yta Knauf

∏àcznik mocujàcy
odpowiedni dla danego

pod∏o˝a

wkr´t TN

pasek taÊmy spoinowej

p∏yta panelowa 20mm lub
p∏yta masywna

pasek taÊmy
spoinowej

profil
spr´˝ysty profil spr´˝ysty

ok. 100 mm

p∏yta Knauf

TN 3,5 x35

wkr´t TN

wkr´t TN

murowana Êciana
kolankowa

p∏yta Knauf

pasek taÊmy spoinowej

∏àcznik mocujàcy
odpowiedni dla danego

materia∏u

profil
spr´˝ysty

paroizolacja je˝eli
wymagana

paroizolacja je˝eli
wymagana

paroizolacja je˝eli
wymagana

wymagana 
minimalna

szerokoÊç krokwi
120 mm

Skos dachu / Êcianka kolankowa
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Zabudowa poddasza D61

Technika spoinowania     wszystkie wymiary w mm

Technika spoinowania / Mocowanie przy po∏àczeniach ze Êcianà

Mocowanie przy po∏àczeniu ze Êcianà          Rysunki schematyczne wszystkie wymiary w mm

Bez profilu obwodowego / z profilem obwodowym (monta˝owo, ochrona p.po˝., izolacyjnoÊç akustyczna)

J´tka / skos dachu

ok. 150

ok. 100 ok. 100

min. 20 min. 20

ok. 100 ok. 100

ok. 150 ok. 150 ok. 150

100
lub
200

ok. 150

ok. 150

ok. 150

ok. 150

ok. 150

Profil naro˝nikowy
elastyczny

Profil naro˝nikowy
elastyczny

Skos dachu / Êcianka kolankowa z
profilem naro˝nikowym elastycznym 

Spoin´ na przejÊciu skos dachu / strop, Êcianka kolankowa /skos
dachu lub na ∏àczeniu ze Êcianà zbroiç taÊmà spoinowà

Pojedyƒczy ruszt

rozstaw osiowy profili
noÊnych

rozstaw wieszaków rozstaw wieszakówrozstaw profili
g∏ównych

zobacz detal Azobacz detal Arozstaw wkr´tów ≤ 170 mm

Wymagane mocowanie okladziny
do profilu UD

Detal A

Dodatkowe mocowanie
ok∏adziny do profilu UD 

Po∏àczenie ok∏adziny ze Êcianà za pomocà:

- TaÊma spoinowa  + masa szpachlowa lub 
- TaÊma przek∏adkowa + masa szpachlowa lub
- Akryl

Mo˝liwe sà równie˝ inne rozwiàzania po∏àczeƒ ze Êcianà np. po∏àczenia ze
szczelinà widocznà, przy zastosowaniu profila naro˝nikowego.

Mocowanie profilu UD za pomocà ∏àczników odpowiednich dla danego pod∏o˝a Rozstaw ≤ 625 mm

Podwójny ruszt

Profil UD jako noÊne mocowanie przy po∏àczeniach ze Êcianà

Pojedyƒczy ruszt Podwójny ruszt

min. 20

ok. 100

CD 60x27

U
D

 2
8x

27

ok. 100 ok. 100



2x15 mm

 mm

2x15 mm

 mm



, impregnowanej H2

, impregnowanej H2

, ogniochronnej i impregnowanej FH2

, ogniochronnej i impregnowanej FH2

, masywnej F

, masywnej F



, impregnowanej H2

, impregnowanej H2

, impregnowanej H2

, impregnowanej H2

, ogniochronnej i impregnowanej FH2

, ogniochronnej i impregnowanej FH2

, ogniochronnej i impregnowanej FH2

, ogniochronnej i impregnowanej FH2

, masywnej F

, masywnej F

, masywnej F

, masywnej F, masywnej F
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3 x 12,5 mm                                                    TN 3,5 x 35 + TN 3,5 x 45 + TN 3,5 x 55 mm            TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 55 mm

2x12,5 / 2 x 15 mm 

TN 3,5 x 35 mm                                                          TN 3,5 x 25 mm

TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm                             TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm 
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