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Mocowanie p∏yt

Maksymalne rozstawy mocowaƒ   

Wkr´tyZszywki

mmFireboard
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15

 25

TN 3,5 x 25 mm

TN 3,5 x 35 mm

TN 3,5 x 55 mm

gruboÊç blachy    7 mm

w profilu kàtowym
minimalna g∏´bokoÊç wkr´cania   10 mm

TN 3,5 x 45 mm

Mocowanie ok∏adziny na profilu kàtowym przy u˝yciu wkr´tów TN

mm

Fireboard

15 /  15

20 /  20

30 / 30

30 mm

40 mm

60 mm

Styk czo∏owy

25 / mm 0552 

Mocowanie ok∏adziny zszywkami stalowymi 

GruboÊç w mm

Fireboard
P∏yta/p∏yta

styk prostopad∏y

D∏ugoÊç zszywkiD∏ugoÊç zszywki

40 mm

50 mm

75 mm

64 mm

styk p∏askistyk prostopad∏y

styk prostopad∏y z profilem kàtowym

K261 Obudowy tras 
kablowych

Styk prostopad∏y Profil kàtowyStyk p∏askiStyk czo∏owy

mm mmmm

K262 Obudowy tras kabl-
owych z zapewnieniem 
ciàg∏oÊci dostawy energii

K271 Obudowy kana - 
∏ów wentylacyjnych

100

-

wzd∏u˝:
100

100

100

150

170

w poprzek:
150

ca. 500

wzd∏u˝:
w poprzek:

625
150

wzd∏u˝:
w poprzek:

170
ca. 500

Wskazówka Szczegó∏owe informacje dotyczàce mocowania p∏yt Fireboard znajdujà si´ w opisach ka˝dego z systemów.

Mocowanie – przyk∏ady – rysunki schematyczne

TN 4,5 x 70 mm

GruboÊç ok∏adziny

 35

 45

 50

-

-

 62
5

I

E

L

styk z wzmocnieniemstyk czo∏owy

Styk p∏aski

Styk z wzmocnieniem

Mocowanie – przyk∏ady 

Mocowaç „p∏yt´ cieƒszà” na „p∏yt´ grubszà”

Zszywki

Styk z wzmocnieniem

 1
50

ca. 500

Wykonanie wg detali dla poszczególnych systemów

ok
. 5

00
ok

. 5
00

ca. 500

 150

 15
0

 17
0

Wykonanie wg detali dla poszczególnych systemów

K26/K27 Knauf Fireboard - obudowy tras  kablowych 
i kana∏ów wentylacyjnych
Mocowanie ok∏adziny

3

Zszywki

Obudowy tras kablowych z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
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Ok∏adzina

15

ci´˝ar

12

20 15,8

25 20

30 24

GruboÊç w mm                                      kg / m2 p∏yty

ci´˝ar

kg

4

Paski p∏yty nad
konstrukcją noÊną

 0,5

ci´˝ar

2,5

D∏ugoÊç w m                                          kg

5

7,5

 1,0

 1,5

Paski p∏yty      
wzmacniajàce 
styk 

 1,5

ci´˝ar

3,5

Obwód kana∏u w m                                kg / m kana∏u

7 3

Fireboard

D∏ugoÊç w m

 1,0

8 2,0

12 3,0

Konstrukcja noÊna
2x pr´t gwintowany

ci´˝ar

kg

2

D∏ugoÊç w m

 0,5

4 1,0

6 1,5

Konstrukcja noÊna
Szyna monta˝owa 
50/40

Klejenie na ca∏ej
powierzchni p∏yty masà
szpachlowà Fireboard

ci´˝ar

kg / m kana∏uObwód kana∏u w m      

 1,5 3

6 3

ci´˝ar

kg / m kana∏uiloÊç

Kàtownik 
50x35x0,7

1 2

2 4

3 6

ci´˝ar

kg / m kana∏u

ogólnie

Mocowania 
Wkr´ty
Zszywki

1

ci´˝arU∏o˝enie kabli w rynnie
Kabel/rynna kablowa

kabel

rynna kablowa     

maksymalna, 
możliwa ilość 
kabli w rynnie

wg danych 
producenta

Klasa odpornoÊci ogniowej: 
Ok∏adzina: 

Wymiar wewn´trzny: 
Odst´p mi´dzy punktami 
zawieszenia: (max.1000mm): 
WysokoÊç zawieszenia: 
Ci´˝ar kabla: 

Ci´˝ar rynny kablowej 

K262 Obudowy tras kablowych z 
zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii

E 90
25 + 20 mm
500 x 250 mm
900 mm

450 mm

Ci´˝ar ok∏adziny - podstawowe za∏o˝enia do obliczeƒ

Obwód kana∏u – podstawowe za∏o˝enia do obliczeƒ

kg / m kana∏u

= wartoÊci dla przyk∏adu obliczeniowego

Ok∏adzina 1 - warstwowa

Obliczenie:              zobacz strona 5

Ok∏adzina 2 - warstwowa

Przyk∏ad obliczeniowy K262 – za∏o˝enia podstawowe

K261 / K262 / K271 K261 / K262 / K271 K261 / K262

K261 K261 / K262 / K271 K261 / K262 / K271

K261 / K262K261 / K262 / K271K261 / K271

30 kg/m
4,5 kg/m

K26/K27 Knauf Fireboard - obudowy tras  kablowych i kana∏ów wentylacyjnych
Konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – podstawowe za∏o˝enia do obliczeƒ

4

Obwód zewn´trzny wewn´trznej warstwy p∏ytObwód zewn´trzny p∏yt
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2.ustalenie ci´˝aru kana∏u na metr bie˝àcy

Ci´˝ar ok∏adziny

Przyk∏ad obliczeniowy K262:

ci´˝ar kana∏u

a
Rozstaw osiowy 
punktów podwieszenia

Zachowaç maksymalne rozstawy
osiowe punktów podwieszenia

a = 0,90 m

Ci´˝ar zszywek+

ew. ci´˝ar styku  z wzmocnieniem (ok∏adzina 1 - stronna, styk t´py)

Ci´˝ar kabli +

+

ew. ci´˝ar kàtowników (K261, K271)+

ew. ci´˝ar masy szpachlowej Fireboard (oklejenie na ca∏ej 
powierzchni K261)

+

60,9 kg/m

  1    kg/m

30    kg/m

-

-

-

=

(dopuszczalny max. 35kg/m)

96,4 kg/m

Przyk∏ad obliczeniowy K262:

5.ustalenie ci´˝aru kana∏u na ka˝dà podpor´ (szyn´)

Ci´˝ar kana∏u na podpor´

Ci´˝ar szyny monta˝owej 50/40

Ci´˝ar pasków p∏yt przy konstrukcji noÊnej

Ci´˝ar pr´tów gwintowanych

Przyk∏ad obliczeniowy K262:

86,8 kg

  4    kg

  2,5 kg

+

Ci´˝ar ca∏kowity na podpor´ (szyn´)= 97,3 kg

6.ustalenie przekroju pr´tów pr´tów gwintowanych ( w zale˝noÊci od ci´˝aru ca∏kowitego i klasy odpornoÊci ogniowej)

2x M 8    40

kg

2x M 10    75

2x M 12  125

2x M 14  185

2x M 16 -

   25

   50

   85

 120

 170

 225

Ci´˝ar rynny kablowej + 4,5   kg/m

1. ustalenie ci´˝aru ok∏adziny

550 mm

Wymiar wewn´trzny:500x250mm
m

m 003

Obwód kana∏u (m) x ci´˝ar Fireboard (kg/m  ) =            ci´˝ar ok∏adziny (kg/m)
Przyk∏ad obliczeniowy K262

x ( 20 kg/m²

= 60,9 kg/m

( 2x 0,3 m + 2x 0,55 m )

Fireboard 25 mm

15,8 kg/m² )+

Fireboard 20 mm

z.B.

z.B.

1,7 m x 35,8 kg/m²

Ok∏adzina 25+20mm
Przyk∏ad obliczeniowy K262: 

np.: (dane producenta)

+

+

  4    kg (zobacz strona 4)

(zobacz strona 4)

(zobacz strona 4)

(zobacz strona 4)

(zobacz strona 4)

K261 Obudowy tras kablowych                   

2x M 18

(EI 30 - EI 60)
kg
(EI 90 - EI 120)

-

kg

2x M 12  125

2x M 14  185

2x M 16 -

   85

 120

 170

 2252x M 18

(EI 30 - EI 60)
kg
(EI 90 - EI 120)

-

- -

Ci´˝ar ca∏kowity na podpor´ Ci´˝ar ca∏kowity na podpor´ Ci´˝ar ca∏kowity na podpor´

kg

Pr´ty 
gwintowe

Pr´ty 
gwintowe

Pr´ty 
gwintowe(odpornoÊç ogniowa: EI 30 - EI 120)

2x M 8    300

Przyk∏ad obliczeniowy K262: wymagane pr´ty gwintowane: 2mx M14

4.ustalenie ci´˝aru kana∏u na ka˝dà podpor´ (szyn´)

Ci´˝ar kana∏u(kg/m)     x    odst´p pomi´dzy punktami podwieszenia a(m)    =    ci´˝ar kana∏u na podpor´ (kg)

96,4 (kg/m)                            x         0,90 m                                     = 86,8 kg

Przykład obliczeniowy K262:

wskazówka:
Je˝eli zastosowany zostanie mniejszy 
odst´p pomi´dzy punktami podwieszenia 
mo˝na zredukowaç ci´˝ar kana∏u na 
podpor´

Copyright by Knauf Gips KG          STATIK1-1(T3754)          Stand 10.06

Za∏o˝enia podstawowe dla przyk∏adu obliczeniowego K262 zobacz strona 4

(dopuszczalny 
maksymalnie 1,0m)

wskazówka:
Podpory sk∏adajà si´ z:
1x szyna monta˝owa Halfen HL 50/40
+
2x pr´t gwintowany

- -

2x M 8

2x M 10

1)

1)

1) 1)

Minimalna klasa wytrzyma∏oÊci 4.6

Stosowaç odpowiednie podk∏adki

2)     SzerokoÊç kana∏ów (wymiar wewn´trzny 
        b) maksymalnie 1050mm 2)

K26/K27 Knauf Fireboard - obudowy tras  kablowych i kana∏ów wentylacyjnych
Konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – przyk∏ad obliczeniowy K262

5

3.ustalenie rozstawów punktów podwieszenia

2

K 262 Obudowy tras kablowych z zapewnieniem 
ciàg∏oÊci dostawy energii K271Obudowy kana∏ów wentylacyjnych
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Ochrona pomieszczeƒ, w tym dróg ewakuacyjnych, przed dzia∏aniem ognia powsta∏ego wskutek po˝aru trasy kablowej.

P∏yty Knauf

GruboÊç 
ok∏adziny

mm

Fireboard
A1

Wymiar 
wewn´trzny

Max.
kg/m

Odst́ p 
mí dzy 
punktami 
podwieszenia 

mm

Max.

Napr´˝enie 
rozciàgajàce 

Max.

konstrukcja noÊna

Napr´˝enie Êcinajàce

Max.

konstrukcja noÊna

N/mm² N/mm²mm
b x h
Max.

Ci´˝ar 
kabla

Rynna 
kablowa

El 30

El 60

El 90

El 120

2x 15

30

2x 15

30

2x 20

2x 25

940 x 440 1500

1500

zale˝nie od 
rynny 
kablowej 
i konstrukcji
noÊnej

940 x 440

920 x 420

900 x 400

konieczna

d

1500

1500

h
d

d

b dd
wymiar wewn´trzny

w
ym

ia
r w

ew
n´

trz
ny

a
odst´p mi´dzy punktami podwieszenia

a

Ok∏adzina 4/3/2 - stronna

 Obudowa poziomych tras kablowych Schemat: ok∏adzina z 4 - stronna – rysunki schematyczne – wymiary w mm

Mo˝liwe warianty:

Klasa 
odpornoÊci 
ogniowej

Wskazówka: Wykonanie kana∏ów kablowych – szczegó∏y na stronach 7 do 9

2)

2)

2) styki p∏yt wzmocniç paskami Fireboard o gruboÊci    15mm i szerokoÊci 100 mm

 20

 50

1)

1) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

strop strop

Brak specjalnych 
wymagaƒ co do 
odpornoÊci ogniowej

Brak specjalnych 
wymagaƒ co do 
odpornoÊci ogniowej

rynna kablowa

K261 Knauf Fireboard - Obudowy tras kablowych
Dane techniczne

6
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Detale: 

Wskazówki:

bez skali, - wymiary w mm

ok∏adzina 4 - stronna– przekrój poprzecznyK261-Q10

ok∏adzina 4 - stronna – przekrój pod∏u˝nyK261-L10

7

szkic: ok∏adzina 2 - warstwowa

Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 6 *) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

szkic: ok∏adzina 2 - warstwowa

Z przyczyn techniczno-monta˝owych zaleca si´ tworzenie pokrywy o d∏ugoÊci  mniejszej lub równej od odst´pu mi´dzy punktami zawieszenia

Ok∏adzina 1- warstwowa

Styk p∏yt ukryty za
pomocà pasków

Wkr´t TN,
Rozstaw  150 mm

Kàtowniki 50x35x0,7

p∏yty Fireboard
 15 mm, o

szerokoÊci 100mm

P∏yta Fireboard 30mm

Ok∏adzina 1- warstwowa

 50

 200

Pokrywa za∏o˝ona bez przykr´cania
(mo˝e zostaç zdj´ta)

 150

Pokrywa za∏o˝ona
bez przykr´cania

P∏yta Fireboard 30mm

(mo˝e zostaç zdj´ta)

Rozstaw zszywek

(styk ukryty)

Ârodki mocujàce odpowiednie dla danego pod∏o˝a

Nakr´tka z podk∏adkà *)
Pr´t gwintowany *)

Rynna kablowa
Paski p∏yty Fireboard  15mm, o szerokoÊci 100mm
u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm, klejona i po∏àczona zszywkami na

Kàtownik 50x35x0,7

ca∏ej powierzchni masà szpachlowà Fireboard-Spachtel

Wkr´t TN,
rozstaw  150 mm

Paski p∏yty Fireboard  15mm, o szerokoÊci 100mm
u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nas konstrukcjà noÊnà)

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm, klejona na ca∏ej
powierzchni masà szpachlowà Fireboard-Spachtel 
i po∏àczona zszywkami

50/40,3 o gruboÊci 3mm*)
Szyna monta˝owa 

Zszywka stalowa (styk p∏yt)
Paski p∏yty Fireboard  15 mm,

o szerokoÊci 100mm, u∏o˝one bez 
 przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

 1
00

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm, klejona 
na ca∏ej powierzchni masà szpachlowà

Konstrukcja noÊna *)

Ok. 500
Odst´p mi´dzy zszywkami (p∏aski-poprzeczny)

St
yk

 p
∏y

t.

Zszywka stalowa (p∏aska)

Zszywka stalowa (p∏aska)

Kabel
Rynna kablowa

Styk p∏yt ukryty za pomocà
pasków p∏yty Fireboard

 15mm, o szerokoÊci 100mm

Wzmocnienie styku p∏yt

Zszywka stalowa (styk ukryty),

P∏yta Fireboard 30mm

Zszywka stalowa

(p∏aski-wzd∏u˝)

Rozstaw  100 mm

Rozstaw  100 mm

K261 Knauf Fireboard – Obudowy tras kablowych
Ok∏adzina  4 - stronna 

7

Fireboard-Spachtel i po∏àczona zszywkami
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Detale

Wskazówki:

bez skali, - wymiary w mm

ok∏adzina 3- stronna – przekrój poprzecznyK261-Q11

ok∏adzina 2 - stronna – przekrój poprzecznyK261-Q12

Copyright by Knauf Gips KG          261DB2-1(T3757)          Stand 10.06

szkic: ok∏adzina 2 - warstwowa

W przypadku ok∏adziny 1- warstwowej okalajàce ukrycie styku p∏yt przy pomocy pasków p∏yty Fireboard  15mm, o szerokoÊci 100mm (zobacz tak˝e strona 7)

szkic: ok∏adzina 2- warstwowa  

Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 6 *) konstrukcja noÊna ,obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

 50

b
(Maksymalny wymiar wewn´trzny zobacz strona 6)

h
(m

ak
sy

m
al

ny
 w

ym
ia

r w
ew

n´
trz

ny
 

zo
ba

cz
 s

tro
na

 6
)

rynna kablowa
paski p∏yty Fireboard  15mm, o szerokoÊci 100mm,
u∏o˝one luêno (zawsze na konstrukcji noÊnej)

Kàtownik 50x35x0,7
wkr´t TN,
rozstaw  150 mm

przyk∏ad

masà szpachlowà Fireboard-Spachtel i po∏àczonej zszywkami

Ko∏ek do wstrzeliwania Knauf, rozstaw  1000mm
wkr´t TN, rozstaw  150mm

kàtownik 50x35x0,7

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm, klejona na ca∏ej
powierzchni masà szpachlowà Fireboard-Spachtel 
i po∏àczona zszywkami

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm, klejona na ca∏ej powierzchni

nakr´tka z podk∏adkà *)
pr´t gwintowany *)

b

h

Ko∏ek do wstrzeliwania Knauf, rozstaw  1000 mm
kàtownik 50x35x0,7

Podpora (dost´pny w handlu wspornik)

kàtownik 50x35x0,7
wkr´t TN,
rozstaw  150 mm

Ko∏ek do wstrzeliwania Knauf, rozstaw  1000 mm
wkr´t TN, rozstaw  150 mm

kàtownik 50x35x0,7

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm, klejona 
na ca∏ej powierzchni masà szpachlowà
Fireboard-Spachtel i po∏àczona zszywkami

 50

Ârodki mocujàce dopuszczone
dla materia∏u budowlanego

(Maksymalny wymiar wewn´trzny zobacz strona 6)

(m
ak

sy
m

al
ny

 w
ym

ia
r w

ew
n´

trz
ny

 
zo

ba
cz

 s
tro

na
 6

)

Kabel wewn´trzny – konstrukcja noÊna:

wymagania po˝arowe, rozstaw  1500mm
Dopuszczalne napr´˝enie rozciàgajàce (N/mm2):

Dopuszczalne napr´˝enie Êcinajàce (N/mm2):
 9 (I 30 / I 60),  6 (I 90 / I 120)

 15 (I 30 / I 60),  10 (I 90 / I 120)

przyk∏ad

Mocowanie przy pomocy Êrodków spe∏niajàcych 

Kabel wewn´trzny – konstrukcja noÊna:

wymagania po˝arowe, rozstaw  1500 mm
Dopuszczalne napr´˝enie rozciàgajàce (N/mm2):

Dopuszczalne napr´˝enie Êcinajàce (N/mm2):
 9 (I 30 / I 60),  6 (I 90 / I 120)

 15 (I 30 / I 60),  10 (I 90 / I 120)

Mocowanie przy pomocy Êrodków spe∏niajàcych

50/40,3, o gruboÊci 3mm *)
Szyna monta˝owa

50/40,3, o gruboÊci 3mm
Szyna monta˝owa 

Kàtowniki 50x35x0,7 wewn´trzne – mo˝liwy demonta˝ cz´Êci bocznych 

Kàtowniki 50x35x0,7 wewn´trzne – mo˝liwy demonta˝ cz´Êci bocznych 

K261 Knauf Fireboard – Obudowy tras kablowych
Ok∏adzina 3/2 - stronna – obudowa poziomych tras kablowych

8



Detale bez skali, - wymiary w mm

PrzejÊcie okablowania przez obudow´ - przekrój poprzecznyK261-Q13

PrzejÊcie obudowy przez Êcian´ – przekrój pod∏u˝nyK261-L14

Copyright by Knauf Gips KG          261DB3-1(T3758)          Stand 10.06

Wskazówki:

Szczelina dylatacyjna obudowy, przy przejÊciu przez Êcianki z wymaganiami odpornoÊci ogniowej

Szkic: ok∏adzina 2- warstwowa

szkic: ok∏adzina 2 - warstwowa

9
Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 6 *) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

zaprawa gipsowa

Zszywka stalowa,

Dodatkowa p∏yta Fireboard  25 mm,

Rynna kablowa

Kabel

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm, klejona na ca∏ej powierzchni 
masà szpachlowà Fireboard-Spachtel i po∏àczona zszywkami

paski p∏yty Fireboard  15mm, o szerokoÊci 100mm,
u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

 1
00

ca. 80

konstrukcja noÊna *)
(zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

ca. 100

ca
. 1

50

We∏na mineralna

Paski p∏yty Fireboard
 15mm, o szerokoÊci 100mm

Paski p∏yty Fireboard  25 mm, G´stoÊç  100 kg/m

Zszywka stalowa, Paski p∏yty Fireboard  15 mm,
o szerokoÊci 100mm, u∏o˝one bez przykr´cania

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm, klejona 

Fireboard-Spachtel i po∏àczona zszywkami

Dylatacja

Rozstaw  100 mm

konstrukcja noÊna *)

W przypadku ok∏adziny 1- warstwowe wzmocnienie styku p∏yt przy pomocy pasków p∏yty Fireboard  15mm, o szerokoÊci 100mm (zobacz tak˝e strona 7)

Pokrywa za∏o˝ona bez przykr´cania (mo˝e zostaç zdj´ta)

Pokrywa nie zdejmuje si´ 

 1
00

Kabel 

Rynna kablowa, przerwana
w miejscu dylatacji

na ca∏ej powierzchni masà szpachlowà

Rozstaw ok. 100mm

K261 Knauf Fireboard – Obudowy tras kablowych
PrzejÊcie obudowy przez Êcian´ (zmiana kierunku trasy kablowej) – obudowa poziomych tras kablowych

9
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10

Obudowy tras kablowych -  kana∏y kablowe zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii

P∏yty Knauf

Art

Fireboard

Wymiar wewn´trzny

mm
b x h
Min.

Ci´˝ar 

Max.
kg/m

Odst́ p mí -
dzy punktami 
zawieszenia

mm

Max.

napr´˝enie 
rozciàgajàce 
konstrukcja noÊna

Max.

napr´˝enie 
Êcinajàce
konstrukcja noÊna

Max.
N/mm² N/mm²mm

b x h
Max.

kabla
Rynna 
kablowa

El 30

El 60

El 90

El 120

20 + 15

- 625 x 250 1200 konieczna
nie 35

9 15

gruboÊç
Min.

mm
d

25

25

2x 25

2x 25

25 + 20

2x 25

6 10

- 625 x 250 1500

- 625 x 250 1500

- 100 x 100 1500

625 x 250 1500

625 x 250 1000

100 x 100 550 x 200 1000

konieczna

35

10

35

35

35

100 x 100

100 x 100

konieczna

konieczna
nie

konieczna

konieczna

konieczna

 Obudowa poziomych tras kablowych

mo˝liwe warianty: ok∏adzina 4/3/2 - stronna

schemat: ok∏adzina 4- stronna – rysunki schematyczne – wymiary w mm

h
d

w
ym

ia
r w

ew
n´

trz
ny

Klasa
odporno-
Êci ognio-
wej

d

bd
wymiar wewn´trzny

d a
Odst´p mi´dzy punktami zawieszenia

Obudowa pionowych tras kablowych

mo˝liwe warianty: ok∏adzina 3/1 - stronna

b 80
wymiar wewn´trzny

 80

d
 8

0

rysunki schematyczne – wymiary w mm

a

Wskazówka: Wykonanie obudów tras kablowych – szczegó∏y na stronach 11 do 17

b 80  80

d

2)

2)

 20

 50

rynna kablowa

1)

1) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5
2) styki p∏yt wzmocniç paskami p∏yty Fireboard o gruboÊci  20mm, o szerokoÊci 100mm

Klasa materia∏u
budowlanego

sufit

K262 Knauf Fireboard – obudowy tras kablowych z 
zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
Dane techniczne

10

35

sufit

Êciana Êciana

wymiar wewn´trzny
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Detale

Wskazówki: Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 10

bez skali, - wymiary w mm

Obudowa 4 - stronna – przekrój poprzeczny, ok∏adzina 1- warstwowaK262-Q10

Obudowa 4 - stronna – przekrój pod∏u˝ny, ok∏adzina 1- warstwowaK262-L10

 Z przyczyn techniczno-monta˝owych zaleca si´ tworzenie pokrywy o d∏ugoÊcimniejszej lub równej  od odst´pu mi´dzy punktami zawieszenia 11
*) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

Warianty – przyk∏ad

Paski p∏yty Fireboard  20 mm,
o szerokoÊci 100mm, u∏o˝one luêno

(zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

Ârodki mocujàce odpowiednie 
do danego pod∏o˝a

Nakr´tka z podk∏adkà *)
Pr´t gwintowany *)

o gruboÊci 3mm*)
Szyna monta˝owa 50/40

Paski p∏yty Fireboard  20mm, o szerokoÊci 100mm
u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

P∏yta Fireboard 25mm

Paski p∏yty Fireboard  20mm, o szerokoÊci 100mm
(jako wzmocnienie styku)

Pokrywa za∏o˝ona bez przykr´cania
(mo˝e zostaç zdj´ta)

 200

Zszywka stalowa (styk z wzmocnieniem)
P∏yta Fireboard 25mm

Paski p∏yty Fireboard  20mm, o szerokoÊci 100mm, 
(jako wzmocnienie styku p∏yt)Konstrukcja noÊna *)

Paski p∏yty Fireboard  20mm,  
o szerokoÊci 100mm, (styk z wzmocnieniem)

P∏yta Fireboard 25

 1
00

Rozstaw  100 mm

Zszywka stalowa (styk z wzmocnieniem)

ro
zs

ta
w

 z
sz

yw
ek

 100
rozstaw zszywek

(styk p∏yt)

Kabel
Rynna kablowa

 1
00

np.: wspornik

K262 Knauf Fireboard – obudowy tras kablowych
z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
Obudowa 4 - stronna – z rynnà kablowà – obudowa poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii

11

Zszywka stalowa (od strony styku) Rynna kablowa



Detale bez skali, - wymiary w mm

Obudowa 4 - stronna – przekrój poprzeczny, ok∏adzina 2- warstwowaK262-Q11

Obudowa 4 - stronna – przekrój pod∏u˝ny, ok∏adzina 2- warstwowaK262-L11

Wskazówki:
Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 10
Z przyczyn techniczno-monta˝owych zaleca si´ tworzenie pokrywy o d∏ugoÊci  mniejszej lub równej od odst´pu mi´dzy punktami zawieszenia

*) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

Warianty – czo∏owy styk p∏yt

Warianty – przyk∏ad

Nakr´tka z podk∏adkà *)
Pr´t gwintowany *)

Zszywki stalowe (od strony styku), Rynna kablowa
Paski p∏yty Fireboard  20mm, o szerokoÊci 100mm
u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

 150

 1
50

Zszywka stalowa (styk p∏aski)

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm,
przymocowana

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm

 50

 200

 1
00

 625

Zszywka stalowa (styk p∏yt)Paski p∏yty Fireboard  25 mm,
o szerokoÊci 200mm, u∏o˝one bez 

przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà) P∏yta Fireboard np.: 25x20mm, 

Pokrywa za∏o˝ona bez przykr´cania
(mo˝e zostaç zdj´ta)

Zszywka stalowa (p∏aska)

Konstrukcja noÊna *)

Ârodki mocujàce odpowiednie 
do danego pod∏o˝a

Rozstaw  100 mm

o gruboÊci 3mm*)
Szyna monta˝owa 50/40,

Rozstaw zszywek

Rozstaw zszywek 

Ro
zs

taw
 zs

zy
we

k

Kabel
Rynna kablowa

np.: wspornik

Pokrywa za∏o˝ona
bez przykr´cania
(mo˝e zostaç zdj´ta)

Wzmocnienie styku p∏yt

Zszywka stalowa (wzmocnienie styku p∏yt),

Zszywka stalowa (wzmocnienie styku p∏yt)

Wzmocnienie styku p∏yt przy u˝yciu
pasków p∏yty Fireboard 

20mm, o szerokoÊci 100mm

Rozstaw  100 mm

Rozstaw  100 mm

P∏yta Fireboard
 np.: 25 + 20mm,

K262 Knauf Fireboard – obudowy tras kablowych 
z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
Obudowa 4 - stronna poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii – 
z rynnà kablowà – obudowa poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii

12



Detale bez skali, - wymiary w mm

Obudowa 4- stronna - przekrój poprzeczny, ok∏adzina 1- warstwowaK262-Q12

Obudowa 4 - stronna – przekrój pod∏u˝ny, ok∏adzina 1 - warstwowaK262-L12

Obudowa 4- stronna - przekrój poprzeczny, ok∏adzina 2- warstwowaK262-Q13

Obudowa 4 - stronna – przekrój pod∏u˝ny , ok∏adzina 1 - warstwowaK262-L13

Wskazówki:
Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 10
Z przyczyn techniczno-monta˝owych zaleca si´ tworzenie pokrywy o d∏ugoÊci  mniejszej lub równej od odst´pu mi´dzy punktami zawieszenia

*) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

Nakr´tka z podk∏adkà *)
Pr´t gwintowany *)

Zszywki stalowe (od strony

Paski p∏yty Fireboard
 20mm, o szerokoÊci 100mm

(wzmocnienie styku p∏yt)

P∏yta Fireboard 25mm

 1
00

Zszywka stalowa 
P∏yta Fireboard 25mm

Paski p∏yty Fireboard  20, o szerokoÊci 100mm,  
(wzmocnienie styku p∏yt)

Nakr´tka z podk∏adkà *)
Pr´t gwintowany *)

Zszywki stalowe (od strony styku),

P∏yta Fireboard np.: 25x20mm,
Zszywka stalowa 

 200

 50

 200

P∏yta Fireboard np.: 25x20mm

Konstrukcja noÊna *)

Zszywka stalowa 

Zszywka stalowa (styk p∏yt)

Ârodki mocujàce 
odpowiednie do 
danego pod∏o˝a

Paski p∏yty Fireboard  20 mm,

  przykr´cania wszystkie     750mm 
i zawsze nad konstrukcjà noÊnà

o szerokoÊci 100mm u∏o˝one bez 

Paski p∏yty Fireboard 20, o szerokoÊci 100mm, u∏o˝one 
wszystkie  750mm i zawsze nad konstrukcjà noÊnà

 750

Konstrukcja noÊna *)

Pokrywa za∏o˝ona bez przykr´cania (mo˝e zostaç zdj´ta)

Pokrywa za∏o˝ona bez przykr´cania(mo˝e zostaç zdj´ta)

 styku), Rozstaw  100 mm
Rozstaw  100 mm

50/40,3 o gruboÊci 3mm*)
Szyna monta˝owa 

50/40,3 o gruboÊci 3mm*)
Szyna monta˝owa 

 100
Rozstaw zszywek
(styk ukryty)

Zszywka stalowa
 1

00
Ro

zs
taw

 zs
zy

we
k

Rozstaw pasków p∏yty Fireboard

Kabel

 625
rozstaw zszywek

Rozstaw  100 mm

Kabel

K262 Knauf Fireboard – obudowa tras kablowych 
z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
Ok∏adzina 4 - stronna – bez rynny kablowej – obudowa poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
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Ârodki mocujàce 
odpowiednie do 
danego pod∏o˝a



Detale

Wskazówki:

bez skali, - wymiary w mm

Obudowa 3- stronna – przekrój poprzecznyK262-Q14 szkic: z rynnà kablowà – ok∏adzina 2- warstwowa

W przypadku ok∏adziny 1- warstwowej 
20mm, o szerokoÊci 100mm (zobacz tak˝e strona 11)

Po∏àczenie z sufitem

Warianty – przyk∏ady

K262-Q15 szkic: z rynnà kablowà – ok∏adzina 2- warstwowaObudowa 2 - stronna – przekrój poprzeczny

Warianty – przyk∏ady

po∏àczenie ze Êcianà – warianty

Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 10 *) konstrukcja noÊna – zobacz strona 4+5

b
(maksymalny wymiar wewn´trzny zobacz strona 10)

h
(m

ak
sy

m
al

ny
 w

ym
ia

r w
ew

n´
trz

ny
 

zo
ba

cz
 s

tro
na

 1
0)

 70  70

Ko∏ek rozporowy, rozstaw  500 mm
Wkr´t TN, rozstaw   200 mm

Kàtownik 30x30x0,7
P∏yta Fireboard np.: 2x25mm, przymocowana

Rynna kablowa
Paski p∏yty Fireboard  20mm, o szerokoÊci 100mm,
u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

Kàtownik 30x30x0,7

Ko∏ek rozporowy, rozstaw  500 mm P∏yta Fireboard  2x 20 mm

Ko∏ek rozporowy, rozstaw  500 mm

Zszywka stalowa, rozstaw  100 mm

P∏yta Fireboard  2x 20 mm

Ko∏ek rozporowy, rozstaw  500 mm

Zszywka stalowa, rozstaw  100 mm

b

hKo∏ek rozporowy, rozstaw  500 mm
Kàtownik 30x30x0,7

Po∏àczenie ze Êcianà zobacz 
ok∏adzina z 3. stron

Rynna kablowa 
Paski p∏yty Fireboard  20mm, o szerokoÊci 100mm 
u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

Wkr´t TN, rozstaw  200 mm

Ko∏ek rozporowy, rozstaw  500 mm
Kàtownik 30x30x0,7

Wkr´t TN, rozstaw  200 mm

Konstrukcja noÊna *)

Np.: wspornik

(maksymalny wymiar wewn´trzny zobacz strona 10)

m
ak

sy
m

al
ny

 w
ym

ia
r w

ew
n´

trz
ny

zo
ba

cz
 s

tro
na

 1
0)

Ârodki mocujàce 
odpowiednie do danego 
pod∏o˝a

Wkr´t TN,
Rozstaw  200 mm

Konstrukcja noÊna *)

Np.: wspornik

Np.: wspornik

K262 Knauf Fireboard-obudowy tras kablowych 
z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
Obudowa 3/ 2 stronna – obudowy poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii

14 konieczne jest wzmocnienie styku p∏yt przy pomocy pasków p∏yty Fireboard  



Detale: bez skali, - wymiary w mm

PrzejÊcie kabli przez obudow´ – przekrój poprzecznyK262-Q16

Otwór rewizyjny - przekrój poprzecznyK262-Q17

Wskazówki:
W przypadku ok∏adziny 1- warstwowej konieczne jest wzmocnienie styku p∏yt przy pomocy pasków p∏yty Fireboard 20mm, o szerokoÊci 100mm (zobacz tak˝e strona 11)

szkic: z rynnà kablowà – ok∏adzina 2- warstwowa

szkic: z rynnà kablowà - ok∏adzina 2- warstwowa

Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 10 *) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

ca. 80

 5
0

 5
0

Kabel

Zszywka stalowa

zaprawa gipsowa

Wzmocnienie, P∏yta Fireboard  15 mm,

Rynna kablowa

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm,

paski p∏yty Fireboard 20mm, o szerokoÊci 100mm,

 50  50

u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

Widok przejÊcia kabli

Zaprawa gisowa

tuleja gwintowana 
ze Êrubà M6

 5
0

 2
00

 5
0

Widok otwór rewizyjny

 50 50  300

 200

(minimalnie 4 sztuki / otwór)

d

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm,

Wzmocnienie, P∏yta Fireboard  20 mm,

tuleja gwintowana ze Êrubà M6
Zszywka stalowa

konstrukcja noÊna *)

konstrukcja noÊna *)

Pokrywa nie zdejmuje si´ 

Pokrywa za∏o˝ona bez przykr´cania (mo˝e zostaç zdj´ta)

Mocowana na oko∏o

Zszywka stalowa,

Zszywka stalowa,
Rozstaw ok. 100mm

Rozstaw ok. 100mm

Mocowana p∏asko

K262 Knauf Fireboard – obudowy tras kablowych 
z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
PrzejÊcie kabli przez obudow´ / otwór rewizyjny – obudowy poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciàg∏oÊci dostawy energii
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Detale bez skali, - wymiary w mm

PrzejÊcie obudowy przez Êcian´ – przekrój pod∏u˝nyK262-L18

Wentylacja obudowy – przekrój pod∏u˝nyK262-L19

Wskazówki:

szkic: z rynnà kablowà – okładzina 2- warstwowa   

Dopuszczalne jest przejÊcie obudowy trasy kablowej przez Êciany, je˝eli posiadajà one przynajmniej tà samà klas´ odpornoÊci 
ogniowej co obudowa

szkic: z rynnà kablowà

W przypadku ok∏adziny 1 - warstwowej konieczne jest wzmocnienie styku p∏yt przy pomocy pasków p∏yty Fireboard  20mm, o szerokoÊci 100mm (zobacz tak˝e strona 11)
Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 10 *) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

 5
0

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm,

Konstrukcja noÊna *)
(nad konstrukcjà noÊnà)

Paski p∏yty Fireboard  20 mm,
Paski szerokoÊci 100, u∏o˝one bez przykr´cania 

 50

Pokrywa na∏o˝ona luêno

 100

Przekrój poprzeczny usztywnienia

 1
00

 1
00

we∏na mineralna,
g´stoÊç  100 kg/m3

Pokrywa nie zdejmuje si´ 

 100

 100

Rozstaw otworów wentylacyjnych 2000mm, maksymalnie co drugi odcinek obudowy

Zszywka stalowa
Wzmocnienie, p∏yta Fireboard  20 mm,
W obszarze otworu wentylacyjnego

2xklocek ze styropianu 25mm x 25 mm x h
(h= 5mm wy˝ej ni˝ wewn´trzne po∏o˝enie p∏yty)

wewn´trzne po∏o˝enie p∏yty

P∏yta Fireboard np.: 2x25mm

(zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

Paski p∏yty Fireboard  20 mm,
O szerokoÊci 100mm, u∏o˝one bez przykr´cania

Wzmocnienie,

Zszywka stalowa

Konstrukcja noÊna *)

Kabel
Rynna kablowa

Kabel
Rynna kablowa

P∏yta Fireboard  20 mm

K262 Kanuf Fireboard – obudowa tras kablowych 
z zapewnieniem ciągłości dostawy energii
PrzejÊcie przez Êcian´ / wentylacja obudowy – obudowa poziomych tras kablowych 
z zapewnieniem ciągłości dostawy energii
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Detale       bez skali, - wymiary w mm

Obudowa 1 - stronna – przekrój poprzecznyK262-Q21

Obudowa 3 - stronna – przekrój poprzecznyK262-Q20

Wskazówki:
Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 10 W przypadku ok∏adziny 1 - warstwowej koniecznie jest wzmocnienie styku p∏yt 

 20mm, o szerokoÊci 100mm (zobacz tak˝e strona 11)

szkic: okładzina 2 - warstwowa

szkic: okładzina 1 - warstwowa

Przekrój pod∏u˝ny. 
Obudowa 1- stronna

Przekrój pod∏u˝ny. 
Obudowa 3- stronna

Âciana

Pyta Fireboard np.: 2x25mm,

Zszywka stalowa (p∏aska)

Paski p∏yty Fireboard  20 mm Zszywka stalowa

P∏yta Fireboard 25mm

 150

 6
25

Êciana

Paski p∏yty Fireboard  20 mm,

(wzmocnienie styku)

 100

 80

 80

 8
0

Ârodki mocujàce odpowiednie 
dla danego podłoża

Ârodki mocujàce odpowienie 
dla danego podłoża

Zszywka stalowa 

szerokoÊci 100mm,

Rozstaw  500 mm

Rozstaw  500 mm

Rozstaw zszywek

R
oz

st
aw

 z
sz

yw
ek

 

Rozstaw zszywek 
(wzmocnienie styku)

Rozstaw  100 mm

K262 Knauf Fireboard – obudowa tras kablowych 
z zapewnieniem ciągłości dostawy energii
Obudowa 3/1 - stronna – obudowa pionowych tras kablowych z zapewnieniem ciągłości dostawy energii

17przy pomocy pasków p∏yty Fireboard 



Obudowa blaszanych kanałów wentylacyjnych zabezpieczajca przed działaniem ognia powstałego wskutek pożaru w pomieszczeniu.

P∏yty Knauf

Min. 
gruboÊç

mm

Fireboard

Wymiar 
wewn´trzny

mm

Max.
Max.
Konstrukcja noÊna

Dopuszczalne 
napr´˝enie 
Êcinajàce

Max.
Konstrukcja noÊna

N/mm² N/mm²mm
b x h
Max.

Odst´p 
mi´dzy p.
zawieszenia

Ci´˝ar kana∏u

El 30

El 60

El 90

El 120

2x 20

2x 25

1000
Kana∏ z blachy stalowej 
nale˝y zawiesiç 
niezale˝nie

1250 x 1000  

d

2x 15

2x 15
9 15

6 10

Klasa 
odporno-
Êci 
ogniowej

bez skali, wymiary w mmObudowy poziomych kanałów wentylacyjnych

 mo˝liwe warianty: Obudowa 4 -stronna

Obudowy pionowych kanałów wentylacyjnych

mo˝liwe warianty: Obudowa 4 -stronna

h
d

w
ym

ia
r w

ew
n´

trz
ny

d

a
Odst́ p mí dzy punktami zawieszenia

b dd
wymiar wewn´trzny

b dd
wymiar wewn´trzny

h
d

w
ym

ia
r w

ew
n´

trz
ny

d

kana∏ z blachy stalowej

ka
na

∏ z
 b

la
ch

y 
st

al
ow

ej

a

Wskazówka: 

 50 /  75

 50 /  75

 50

 5
0 

/ 
 7

5

 5
0 

/ 
 7

5
Klasa materia∏u
budowlanego

1) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

1)

 1
50

0

Dopuszczalne 
napr´˝enie 
rozciàgajàce 

kàtownik

kà
to

w
ni

k

bez skali, wymiary w mm

K271 Knauf Fireboard – Obudowy kanałów wentylacyjnych
Dane techniczne

18

strop sufit

wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych – szczegó∏y na kolejnych stronach 19 do 22



Detale

Wskazówki:

       bez skali, - wymiary w mm

Obudowa 4- stronna – przekrój poprzecznyK271-Q10

Obudowa 4- stronna – przekrój pod∏u˝nyK271-L10

Z przyczyn techniczno-monta˝owych zaleca si´ wykonywanie elementów obudowy Fireboard równej odst´powi mi´dzy punktami zawieszenia kana∏u z blachy stalowej
Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 18 *) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

Ârodki mocujàce odpowiednie 
dla danego podłoża

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm, przymocowana
Paski p∏yty Fireboard 25mm, o szerokoÊci 200mm

Nakr´tka z podk∏adkà *)
Pr´t gwintowany  M 12 *)

kana∏ z blachy stalowej zawieszony niezale˝nie, rozstaw  1000 mm,

Kàtownik 50x35x0,7
Wkr´t TN,
Rozstaw  170 mm

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm,
przymocowana

Zszywka stalowa (p∏aska)

Kàtowniki 50x35x0,7

Wkr´t TN,
Rozstaw  170 mm

u∏o˝one bez przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà)
50/40,3 o gruboÊci 3mm*)
Szyna monta˝owa 

Na styku p∏yt kraw´dzie kleiç 
masà szpachlowà Fireboard –Spachtel

 1
00

Paski p∏yty Fireboard  25 mm,
o szerokoÊci 200mm u∏o˝one bez

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm,
przymocowana

kana∏ z blachy 
stalowej 

(zawieszony 
niezale˝nie)

Na styku p∏yt 
kraw´dzie kleiç 
masà szpachlowà 
Fireboard –Spachtel

zszywka stalowa

wkr´t TN, rozstaw  100 mm

wzmocnienie styku przy u˝yciu blachy stalowej 
o gruboÊci 0,5mm i szerokoÊci 150mm

Kàtownik 50x35x0,7

 50

 170

przykr´cania (zawsze nad konstrukcjà noÊnà) Konstrukcja noÊna *)

 50

zszywka stalowa (p∏aska)

Po∏àczenia elementów obudowy wykonywać w miejscach podwieszenia blaszanego kana∏u wentylacyjnego

np.: pr´t gwintowany  M 8)

Wy˝∏obienie wype∏niç masà szpachlowà Fireboard-Spachtel

(Ârodki mocujàce odpowiednie dla danego podłoża +

ca. 500
rozstaw zszywek (p∏asko-poprzecznie)

ca
. 5

00
ro

zs
ta

w
 z

sz
yw

ek
 (p

∏a
sk

o-
po

pr
ze

cz
ni

e)

Kana∏ z blachy stalowej

(styk p∏yt)

Ro
zs

taw
 zs

zy
we

k
st

yk
 p

∏y
t

rozstaw zszywek

K271 Knauf Fireboard – Obudowy kanałów wentylacyjnych
Obudowa 4 - stronna – poziome kanały wentylacyjne
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Detale bez skali, - wymiary w mm

Przewę˝enie obudowy kanału – przekrój pod∏u˝nyK271-L12

PrzejÊcie obudowy przez Êcian´ – przekrój pod∏u˝nyK271-L11

Wskazówki:

Szczelina dylatacyjna  przy przejÊciu obudowy przez ścianki z wymaganiami odporności ogniowej.

Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 18 *) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

 1000

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm,

Kàtownik 
50x35x0,7

Wkr´t TN,
Rozstaw  170 mm

Kàtownik 
50x35x0,7

blaszany kanał 
wentylacyjny
(zawieszony niezale˝nie)

Konstrukcja noÊna *)

Paski p∏yty Fireboard  15 mm,

Zszywka stalowa,

We∏na mineralna,
G´stoÊç  100 kg/m3

ca. 100
ca

. 1
50

Paski p∏yty Fireboard  25 mm,
O szerokoÊci 200mm, u∏o˝one 
bez przykŕ cania (zawsze nad

blaszany 
kanał 
wentylacyjny
(zawieszony 
niezale˝nie)

Kleiç masà szpachlowà Fireboard – Spachtel

obwodowo

Konstrukcja noÊna *)
konstrukcjà noÊnà)

Dylatacja 

Rozstaw  100 mm

Na styku p∏yt kraw´dzie kleiç masà szpachlowà Fireboard –Spachtel

(maksymalny odst´p mi´dzy punktami zawieszenia)

kàtownik
Przerwany w miejscu

dylatacji

K271 Knauf Fireboard – obudowy kanałów wentylacyjnych
PrzejÊcie przez Êcian´ (zmiana kierunku) / przewężenie obudowy 
- obudowy poziomych kanałów wentylacyjnych

20



rysunki schematyczne – bez skali – wymiary w mm

Obudowa trójnika kanału

Wskazówki:

Rzut 

Na styku p∏yt kraw´dzie kleiç masà szpachlowà Fireboard –Spachtel

Obudowa kolanka kanału

Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 18 *) konstrukcja noÊna, obliczenia statyczne – zobacz strona 4+5

 1000
 1

00
0

(maksymalny mi´dzy punktami zawieszenia)

Konstrukcja noÊna *)
(zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

Paski p∏yty Fireboard  25 mm,
o szerokoÊci 200mm u∏o˝one bez przykr´cania

Blaszany kanał wentylacyjny (zawieszony niezale˝nie)

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm,

Kàtownik 50x35x0,7

Konstrukcja noÊna *)

(zawsze nad konstrukcjà noÊnà)

Paski p∏yty Fireboard  25 mm, 

Kana∏ z blachy 
stalowej

Blaszany 
kanał 
wentylacyjny

Kàtownik 50x35x0,7
P∏yta Fireboard np.: 2x20mm,

25mm, o szerokoÊci 200mm u∏o˝one bez przykr´cania

Kàtownik 50x35x0,7

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm, 

blaszany kanał wentylacyjny podwieszony niezale˝nie

Kàtownik 50x35x0,7

P∏yta Fieboard np.: 2x20mm,

K271 Knauf Fireboard – obudowy kanałów wentylacyjnych
Obudowa trójnika kanału / obudowa kolanka kanału – obudowy poziomych kanałów wentylacyjnych
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Detale bez skali, - wymiary w mm

PrzejÊcie obudowy przez strop – przekrój pod∏u˝nyK271-L14

K271-Q13 Obudowa 4-stronna – przekrój poprzeczny

Wskazówka: Dalsze informacje dotyczàce konstrukcji zobacz strona 18

Kàtownik 50x35x0,7

Wkr´t TN,
Rozstaw  170 mm

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm,

Zszywka stalowa (p∏aska)

Kàtowniki 50x35x0,7

Wkr´t TN
Rozstaw  170 mm

 1
00

 

 100 

Na styku p∏yt kraw´dzie kleiç masà 
szpachlowà Fireboard –Spachtel 100

Kleiç masà szpachlowà 
Fireboard –Spachtel

We∏na mineralna,
g´stoÊç  100 kg/m³

Ka
na

∏ z
 b

la
ch

y 
st

al
ow

ej

Np.: przy pomocy 
ocynkowanych 
kàtowników Z 30x60x3

Mocowanie do betonu Strop

P∏yta Fireboard np.: 2x20mm,

Kàtownik 50x35x0,7

Zszywka stalowa

 5
0

Beton lub zaprawa

 1
00

 

 1
70

ok. 500
Rozstaw zszywek

ok
. 5

00
R

oz
st

aw
 z

sz
yw

ek

R
oz

st
aw

 z
sz

yw
ek

(p
od

∏u
˝n

ie
)

Rozstaw zszywek
(styk p∏yt)

(styk p∏yt)

Zszywka stalowa (p∏aska)

K271 Knauf Fireboard – obudowy kanałów wentylacyjnych
Obudowa 4 - stronna – obudowy pionowych kanałów wentylacyjnych
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Nazwa artyku∏u

Ârodki mocujàce odpowiednie dla danego pod∏o˝a

iloÊç jako wartoÊç Êrednia
K261

Konstrukcja nośna

Materiał obcy = kursywa

Zu˝ycie materia∏u na 1 metr bieżący obudowy kanału, bez uwzgl´dnienia ubytków i ścinków

Podane ilości dotyczą obudowy 4- stronnej. Obliczenia dokonano 
na przykładzie kanału długości 10 m.

1,4szt.

K262 K271

Pr´t gwintowany

Szyna monta˝owa 50/40, o gruboÊci 3mm

Nakr´tka z podk∏adkà

Obudowa Fireboard

1,4szt.

szt.

d∏ugoÊç zale˝na od szerokoÊci kana∏u
szt.

Fireboard, 20 mm

0,7

Fireboard, 25 mm
Fireboard, 30 mm

Paski p∏yty (na konstrukcji noÊnej)
Fireboard, 15 mm
Fireboard, 20 mm

Paski p∏yty (wzmocnienie styku)
Fireboard, 15 mm

Masa szpachlowa Fireboard – Spachtel

Kàtownik 50x35x0,7

Wkr´ty TN
(głębokość wkr´cania zobacz strona 3)

Zszywki stalowe
(d∏ugoÊç zszywek zobacz strona 3)

P∏asko
Styk p∏yt / wzmocnienie styku

Dodatkowe elementy kana∏u

Rynna kablowa

Kana∏ z blachy stalowej + odpowiednie podwieszenie

Fireboard, 25 mm

Fireboard, 20 mm

1 2 1 2 1

-
-
2,6

0,1
-
-

0,2
-

n. B.

2

28

-

-

1

-

0,8

-
1,9
-

-
0,1
-

-
0,2

n. B.

-

-

21

-

-

-

1,2

6,3
-
-

-
-
0,3

-
-

0,1

6

72

-

64

-

1

1,6

1,6

2,4

2,4

wymiar wewn´trzny: 800 x 400 mm, Odst´p mi´dzy punktami zawieszenia: 1500 mm

EI 30

K261

Fireboard 30 mm1

2 EI 90 Fireboard 2x 20 mm

K262

wymiar wewn´trzny: 625 x 250 mm, odst´p mi´dzy 
punktami zawieszenia: 1200 mm, bez rynny kablowej

El 30 Fireboard 25 mm1

2 El 90 Fireboard 25 + 20 mm

wymiar wewn´trzny: 1000 x 500 mm, Odst´p mi´dzy punktami zawieszenia: 850 mm
El 90

K271

Fireboard 2x 20 mm1

1,4

1,4

0,7

3,7
-
-

0,1
-
-

-
-

3,5

2

56

-

44

1

-

1,1

1,8
1,6
-

-
0,1
-

-
-

n. B.

-

-

1

-

2,2

2,2Przekrój wg obliczeń statycznych – zobacz strony 4 + 5
D∏ugoÊç zale˝na od wysokoÊci zawieszenia

Przekrój odpowiedni dla pr´ta gwintowanego

m2

m2

m2

kg

m

szt.

szt.

m

m

1,4 1,6 2,41,4 2,2

27 14

n. B. = wg zapotrzebowania

33 10

Od strony styku – wewn´trzne poszycie p∏yt
Od strony styku – zewn´trzne poszycie p∏yt ---

21

33
9

21 -

 

Obudowy kanałów wentylacyjnych

K26/K27 Kanuf Fireboard – obudowy tras kablowych 
i kanałów wentylacyjnych
Zu˝ycie materia∏ów na podstawie wybranych przyk∏adów

23

jednostka

Obudowy tras kablowych

wymiar wewn´trzny: 600 x 225 mm, Odst´p mi´dzy punktami zawieszenia: 1400 mm

Obudowy tras kablowych z zapewnieniem ciągłości dostawy energii

wymiar wewn´trzny: 500 x 250 mm, odst´p mi´dzy 
punktami zawieszenia: 900 mm,z rynny kablowej



K26 Knauf Fireboard - obudowy tras kablowych 
i kanałów wentylacyjnych
Teksty ofertowe

poz. opis iloÊç cena jednostkowa      wartoÊç

......
Obudowy poziomych tras kablowych, obudowa 4- stronna
Klasa odpornoÊci ogniowej EI 30/ EI 60/ EI 90/ EI 120 *,
Podwieszany, wysokoÊç wbudowania w m ...................,wysokoÊç podwieszenia w cm ................,
Wymiar kana∏u wewnàtrz szerokoÊç x wysokoÊç w mm ...........................,
Pod∏o˝e mocowania: ˝elbet
System: Knauf Fireboard – Obudowy tras kablowych– K261          .........   m/ m² * ..........  .......... 

......
Obudowy poziomych tras kablowych, obudowa 4- stronna
Klasa odpornoÊci ogniowej  EI 30/ EI 60/ EI 90/ EI 120 *,
Dwu-/trzystronny, wysokoÊç wbudowania kraw´dzi dolnej w mm ...................,
Wymiar kana∏u wewnàtrz szerokoÊç x wysokoÊç w mm ...........................,
Pod∏o˝e mocowania sufit: ˝elbet,
Pod∏o˝e mocowania Êciana: ˝elbet/mur. *.*
System: Knauf Fireboard – Obudowy tras kablowych – K261          .........  m/ m² * ..........  .......... 

......
Szczelina dylatacyjna obudowy tras kablowych
Miejsce dylatacji, wymiar w mm……, jako rys monta˝owy 
Klasa odpornoÊci ogniowej  EI 30/ EI 60/ EI 90/ EI 120 *,
Wykonanie z jednostronnym ko∏nierzem
z pasków p∏yty Fireboard o gruboÊci 25mm i szerokoÊci 150 i 100mm.
Otwór w Êcianie wype∏niç dookoła materia∏em izolacyjnym z we∏ny mineralnej
(g´stoÊç 100kg/m3).  .........   szt.             ..........  .......... 

......
Przeprowadzenie okablowania przez obudowę trasy kablowej
Prowadzenie kabla , wymiar otworu szerokoÊç x wysokoÊç w mm ................,
Wype∏niç otwór 
zaprawą gipsowà, jako rys monta˝owy
Klasa odpornoÊci ogniowej EI 30/ EI 60/ EI 90/ EI 120 *,
Wykonanie: p∏yta Fireboard podwójnie wokó∏ otworu, gruboÊç = 25mm, szerokoÊç = 100mm        .........  szt.             ..........  .......... 

......
Obudowy poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciągłości dostawy energii, obudowa 4- stronna
Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El 120 *,  
Podwieszany, rzędna wysokości w m ..................., wysokoÊç podwieszenia w cm ................,
Wymiar obudowy wewnàtrz szerokoÊç x wysokoÊç w mm ...........................,
Pod∏o˝e mocowania: ˝elbet.
System: Knauf Fireboard – Obudowy tras kablowych z zapewnieniem ciągłości dostawy energii – K262 ........  m/ m² ** ..........  .......... 

......
Obudowy poziomych tras kablowych z zapewnieniem ciągłości dostawy energii, poziomy, obudowa 2/3 - stronna
Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El90/ El120 *, 
Dwu-/trzystronny, rzędna wysokości kraw´dzi dolnej w mm ...................,
Wymiar obudowy wewnàtrz szerokoÊç x wysokoÊç w mm...........................,
Pod∏o˝e mocowania sufit: ˝elbet,
Pod∏o˝e mocowania Êciana: ˝elbet/mur*.*
System: Knauf Fireboard – Obudowy tras kablowych z zapewnieniem ciągłości dostawy energii – K262          ........  m/ m² ** ..........  .......... 

......
Przeprowadzenie okablowania przez obudowę trasy kablowej z zapewnieniem ciągłości dostawy energii
Prowadzenie kabla , wymiar otworu szerokoÊç x wysokoÊç w mm ................,
Wype∏niç otwór, 
zaprawą gipsowà, jako rys monta˝owy, 
Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El90/ El 120 *,
Wykonanie: p∏yta Fireboard podwójnie wokó∏ otworu, gruboÊç = 15mm, szerokoÊç = 50mm  ......... szt.  ..........  .......... 

......
Otwór rewizyjny w budowie tras kablowych z zapewnieniem ciągłości dostawy energii
Boczny otwór rewizyjny,
Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El120 *,
wymiar otworu szerokoÊç x wysokoÊç w mm…,
z dodatkowà warstwà z p∏yty Knauff Fireboard, gruboÊç = 200mm, 

 .......... ..........  ..........

* niepotrzebne skreÊliç     ** do 1m rozwini´cia przekroju poprzecznego w m, wi´cej ni˝ 1m rozwini´cia przekroju poprzecznego w m2. suma     ............... 24

z zakładem dookoła otworu: 50mm. szt.



Poz. opis iloÊç cena jednostkowa      wartoÊç

......

........        m/ m² * ..........  .......... 

......

.........  m² ..........  .......... 

......
Obudowa kolanka kanału
Zmiana kierunku, jako rys monta˝owy dla poziomego kana∏u powietrznego,

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

......
Przewężenie obudowy kanału
Przewężenie obudowy kanału do obudowy dla poziomego/pionowego * kana∏u wentylacyjnego
Wymiar w mm ..................,

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

......
Obudowa trójnika kanału
Obudowa trójnika kanału, do obudowy poziomego kanłau wentylacyjnego,

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

......
Dylatacja obudowy kanału wentylacyjnego
Miejsce planowanego za∏omu, wymiar w mm.......................,
do obudowy poziomego kana∏u powietrznego

Wykonanie z dwustronnym ko∏nierzem
z pasków p∏yty Fireboard o gruboÊci 15mm i szerokoÊci 150 i 100mm. 
Otwór w Êcianie wype∏niç dookoła materia∏em izolacyjnym z we∏ny mineralnej
(g´stoÊç 100kg/m3).              .........  szt.  ..........  .......... 

......
Przeprowadzenie obudowy przez sufit
Przeprowadzenie obudowy przez sufit, do obudowy pionowego kana∏u wentylacyjnego,
Wymiar w mm ..................,

Wykonanie: pusta przestrzeƒ pomi´dzy ok∏adzinà a kana∏em z blachy stalowej
Na wysokoÊci 100mm powy˝ej i poni˝ej sufitu wype∏niç materia∏em izolacyjnym z we∏ny mineralnej
(g´stoÊç 100kg/m3).      .........  szt ..........  .......... 

* niepotrzebne skreÊliç     ** do 1m rozwini´cia przekroju poprzecznego w m, wi´cej ni˝ 1m rozwini´cia przekroju poprzecznego w m2.      suma ............... 
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Obudowy poziomych kanałów wentylacyjnych, poziomy, obudowa 4-stronna
Obudowa 4- stronna blaszanych kanałów wentylacyjnych
Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El 120 *,
Podwieszany, rzędna wysokości w m....................,
WysokoÊç podwieszenia w cm....................,
Wymiar wewn´trzny obudowy szerokoÊç x wysokoÊç w mm………….,
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/....................*
System: Knauf Fireboard – Obudowy kanałów wentylacyjnych K271

Obudowy pionowych kanałów wentylacyjnych, obudowa 4-stronna
Obudowa 4- stronna blaszanych kanałów wentylacyjnych,
Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El 120 *,
Prostopad∏y, wysokoÊç w m………….,
Wymiar wewn´trzny obudowy szerokoÊç x wysokoÊç w mm………….,
System: Knauf Fireboard – Obudowy kanałów wentylacyjnych K271

Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El 120 *,

Klasa odpornoÊci ogniowej DIN 4102-6: L30/ L60/ L90/ L120 *,

Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El 120 *,

Klasa odpornoÊci ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El 120 *,

Klasa odporności ogniowej El 30/ El 60/ El 90/ El 120*.,
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Obudowy tras kablowych i kanałów wentyl-
acyjnych z płyt Knauf Fireboard wykonuje się na 
konstrukcji z szyn montażowych 50x40 x3 mm, 
podwieszonych za pomocą prętów gwintowanych.

Stosowaç Êrodki mocujàce odpowiednie do danego 
podłoża. Przestrzegaç maksymalnej dopuszczalnej 
iloÊci okablowania w rynnie kablowej.

2/3/4 - stronna, pozioma obudowa trasy kablowej 
w celu ochrony pomieszczeń, w tym dróg 
ewakuacyjnych, przed działaniem ognia 
powstałego wskutek pożaru trasy kablowej.
W miejscu oparcia obudowy kanału na szynie 
montażowej, oraz pod rynną kablową stosowaç 
paski z płyty Fireboard 15 mm, o szerokości 
100 mm.

Podwieszenie
Mocowanie do stropu lub Êcian masywnych. 
Obliczenia statyczne dla podwieszenia zgodnie z 
informacjami zawartymi na stronach 4-5.
Mocowanie pr´tów gwintowanych do stropu przy 
pomocy ko∏ków odpowiednich do danego 
podło˝a.
Odst´p pr´ta gwintowanego od kana∏u    50mm.
Zamontowane wewnàtrz kana∏ów konstrukcje 
podwieszane muszà spełniać swoją rolę w 
warunkach wystąpienia pożaru trasy kablowej.

Ok∏adzina z p∏yty Fireboard 
• Ok∏adzin´ z p∏yty Fireboard przykr´ciç w 
dolnych naro˝nikach kana∏u przy pomocy 
kàtowników;
•  Przy ok∏adzinie dwuwarstwowej skleiç warstwy 

na ca∏ej powierzchni masà szpachlowà Fireboard 
Spachtel i dodatkowo przymocowaç za pomocà 
zszywek.
• P∏yty ok∏adziny szczelnie dopasowç na stykach;
• Przy ok∏adzinie jednowarstwowej wzmocnić 
styki paskami p∏yty, przy ok∏adzinie 
dwuwarstwowej styki warstw na∏o˝yç na siebie 
na minimum 50mm. Powsta∏y zak∏ad na stykach 
przymocowaç za pomocà zszywek w obszarze 
styku;
• Segmenty pokrywy i segmenty kana∏u 
kablowego przygotowaç zgodnie z rozstawem 
mi´dzy punktami zawieszenia (styki oddalone od 
podpory na maksymalnie 200 mm);

Obudowa 4-stronna 
• Przy ok∏adzinie jednowarstwowej kàtowniki za∏
o˝yç w naro˝nikach wewn´trznych, przy ok∏adzinie 
dwuwarstwowej pomi´dzy warstwami p∏yty 
Fireboard;
• Pokrywa na∏o˝ona jest luêno i jest mo˝liwa do 
demonta˝u w razie kolejnych instalacji;

Obudowa 2/3 -stronna
• Po∏àczenie ze stropem i ew. Êcianami 
masywnymi o przynajmniej tej samej klasie 

odpornoÊci ogniowej
• Kàtowniki za∏o˝yç w naro˝nikach wewn´trznych;
• Po∏àczenia z sufitem i Êcianami za pomocà 
kàtowników metalowych minimum 50x35x0,7;
• Mocowanie kàtowników do betonu przy pomocy 
ko∏ków metalowych sufitowych Knauf, rozstaw 
mocowania maksymalnie 1000mm;
                      
Mocowanie ok∏adziny z p∏yty Fireboard tak 
jak przy obudowie 4- stronnej

PrzejÊcie obudowy przez Êcian´
Przy przejÊciu przez Êcian´ z wymaganiami 
po˝arowymi zaplanować dylatacje, zobacz 
strona 9.

Przeprowadzanie kabla
Zgodnie z instrukcjà ze strony 9

2/3/4 - stronna, pozioma obudowa trasy kablowej 
w celu ochrony trasy kablowej przed działaniem 
ognia powstałego wskutek pożaru w pomieszcze-
niu, tak aby przez określony czas zapewniona 
była ciągłość dostawy energii.
W miejscu oparcia obudowy kanału na szynie 
montażowej, oraz pod rynną kablową stosowaç 
paski z płyty Fireboard 15 mm, o szerokości 
100 mm.
Wykonanie zgodnie z ci´˝arem kabla, odst´pem 
mi´dzy punktami zawieszenia i wymiarem 
wewn´trznym mo˝liwe tak˝e bez rynny kablowej, 
zobacz strona 10 i 13.

Podwieszenie
Mocowanie do stropu (gruboÊç    125mm) lub 
Êcian (gruboÊç  100mm), które posiadajà 
przynajmniej takà samà klas´ odpornoÊci 
ogniowej jak obudowa kanału.
Obliczenia statyczne dla podwieszenia zgodnie ze 
stronami 4-5. Pr´ty gwintowane podwieszenia 
mocowane sà do stropu przy pomocy stalowych 
ko∏ków rozpr´˝nych. Odst´p pr´ta gwintowanego 
od kana∏u ≤ 50mm.
Stosować kołki odpowiednie do danego podło˝a.

Obudowa z p∏yty Fireboard 
• Po∏àczyç zszywkami obudowę w naro˝nikach po 
stronie styków, przy dwuwarstwowej dodatkowo 

na tej powierzchni po∏àczyç zszywkami.
• Przy ok∏adzinie jednowarstwowej wzmocniç styki 
paskami p∏yty, przy ok∏adzinie dwuwarstwowej 
przesunàç styki p∏yt o minimum 50 mm. Powsta∏y 
zak∏ad na stykach przymocowaç za pomocà 
zszywek lub alternatywnie p∏yty mocowaç bez 
przesuni´cia pomi´dzy warstwami i wzmoniç styk 
p∏yty;
• P∏yty ok∏adziny szczelnie dopasowaç na stykach;
Segmenty pokrywy i segmenty obudowy 
przygotowaç uwzgl´dniajàc miejsca podwieszenia 
(styki oddalone od podpory na maksymalnie 
200 mm);

Obudowa czterostronna - poziomo
• Pokrywa jest na∏o˝ona bez przykr´cania i jest 
mo˝liwa do demonta˝u w razie kolejnych instalacji 
(poza obszarem otworów rewizyjnych oraz przejÊç 
obudowy przez Êciany);

Obudowa dwu- / trzystronna, poziomo
Dwu- lub trzystronne obudowy mogà zostaç 
wykonane jako samonoÊne, zgodnie z instrukcjà 
ze strony 14, je˝eli kable u∏o˝one sà wewnàtrz 
obudowy na konstrukcjach noÊnych, które sà 
podwieszone do stropu ew. przymocowane sà do 
Êciany masywnej i przez to nie obcià˝ajà 
obudowy.
Alternatywnie mo˝na po∏o˝yç kable ew. trasy 

kablowe na spodzie obudowy, je˝eli konstrukcja 
podwieszenia ew. wspornik umieszczone sà 
zgodnie z instrukcjà ze strony 14.

Pionowa obudowa trasy kablowej
Wykonanie pionowej, 1 / 3 - stronnej  obudowy 
trasy kablowej, zobacz strona 17.

PrzejÊcie przez Êciany i sufity
PrzejÊcie obudowy przez sufity betonowe, Êciany 
masywne lub metalowe o gruboÊci od 100mm jest 
dopuszczalne, je˝eli posiadajà one tà samà klas´ 
odpornoÊci ogniowej jak obudowa, zobacz np.: 
strona 16.

PrzejÊcie kabli przez obudow´
Zgodnie z instrukcjà ze strony 15.

Otwory wentylacyjne
Przy okładzinie 2- warstwowej mo˝na u˝yç 
pokrywy do wykonania otworu wentylacyjnego. 
Pokrywa podparta na klockach ze styropianu. 
Wykonanie zgodnie z instrukcjà na stronie 16.

Otwory rewizyjne
Otwory rewizyjne mo˝na umieÊciç po bokach, 
wykonanie zgodnie z instrukcjà na stronie 15.
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4 - stronna, pozioma lub pionowa obudowa 
blaszanych kanałów wentylacyjnych w celu 
ochrony  przed działaniem ognia powstałego 
wskutek pożaru w pomieszczeniu.

Blaszane kanały wentylacyjne
Kana∏y z blachy stalowej nale˝y podwieszaç 
oddzielnie, rozstaw podwieszenia     1000mm. 
Stosowaç odpowiednie do pod∏o˝a Êrodki 
mocujàce. Stosowaç sztywne wieszaki ze stali 
o gruboÊci minimalnej 1,5mm. Podwieszenia 
w formie U ÊciÊle przylegające do blaszanych 
kanałów. 

Fireboard – Obudowy kanałów 
wentylacyjnych
Obudowę kanału wentylacyjnego z płyt 
Fireboard nale˝y montowaç na szynie 
monta˝owej,  na paskach p∏yty Fireboard.

Podwieszanie obudowy kanałów 
wentylacyjnych
Mocowanie wy∏àcznie do stropu, obliczenia 
zgodnie z instrukcjà zawartà 
na stronie 4-5;
• Podwieszenie z pr´tów gwintowanych 

mocowaç do stropu przy pomocy stalowych ko∏
ków rozpr´˝nych;
• Stosować kołki odpowiednie do danego 
podłoża, spełniające w warunkach wystąpienia 
pożaru;
•  Odst´p  pr´tów  gwintowanych   do  obudowy  kana-
∏ów ≤  50mm, maksymalna wysokoÊç podwiesze-
nia 1,50m, rozstaw mocowania ≤ 1000mm;

Ok∏adzina z p∏yty Fireboard 
•  Ok∏adzin´ z p∏yty Fireboard nale˝y przykr´ciç 
w naro˝nikach kana∏u przy pomocy kàtowników, 
które nale˝y umiejscowiç pomi´dzy warstwami 
p∏yty Fireboard; W naro˝nikach wewnętrznych 
kana∏ów poziomych za∏o˝yç dodatkowe 
kàtowniki po wewn´trznej stronie.
•  Warstwy ok∏adziny z p∏yty Fireboard 
dodatkowo po∏àczyç zszywkami.
•  Styki p∏yt szpachlowaç masà szpachlowà 
Fireboard  Spachtel,  warstwy montowaç na 
zak∏ad minimum 50mm. Powsta∏y zak∏ad na 
stykach przymocowaç za pomocà zszywek. 
Przy stykach pomi´dzy okładzinami za∏o˝yç na 
wewn´trznej stronie obudowy wzmocnienie z 
blachy stalowej (o gruboÊci 0,5mm i o szerokoÊci 
150 mm).
•    P∏yty szczelnie dopasowaç na stykach;

Pionowe obudowy kanałów wentylacyjnych
• Kàtowniki za∏o˝yç we wszystkich naro˝nikach 
po stronie wewn´trznej i pomi´dzy warstwami 
ok∏adziny. 

PrzejÊcie przez Êciany i sufity
•  Przy przejÊciu przez Êcian´ z wymaganiami 
po˝arowymi wykonać dylatację obudowy, 
zobacz strona 20.
• PrzejÊcie przez sufit, zobacz strona 22.

Obudowy kanałów wentylacyjnych innych niż 
pionowe i poziome
Kana∏y, które są odchylone od pionu do 10%, 
nale˝y wykonywaç jak pionowe. 
Kanały odchylone pod większym kątem nale˝y 
traktowaç jak kana∏y poziome.

Szpachlowanie całopowierzchniowe płyt 
stosowaç w przypadku wymogu wysokiej jakoÊci 
powierzchni.

Masa szpachlowa
Masa szpachlowa Fireboard Spachtel: r´czne 
szpachlowanie p∏yty Fireboard przy użyciu 
taśmy wzmacniającej z włókna szklanego.

Wykończenie powierzchni

Wykonanie
• Szpachlowaç widoczne g∏ówki Êrub
• Szpachlowaç wszystkie szczeliny z zastoso-
waniem taśmy wzmacniającej z włókna 
szklanego.
Szpachlowaç szczeliny: nanieÊç cienkà warstw´ 
masy szpachlowej Fireboard-Spachtel (minimum 
1mm) i na∏o˝yç taśmę wzmacniającą z włókna 
szklanego. Kontynuowaç dopiero po 

wyschni´ciu masy szpachlowej;
Temperatura w czasie szpachlowania
• Szpachlowanie mo˝na przeprowadziç dopiero 
wtedy, gdy nie nastàpià ju˝ wieksze odkszta∏
cenia p∏yty Knauf, np.: na skutek zmian 
wilgotnoÊci lub temperatury;
•  W czasie szpachlowania temperatura pomieszc-
zenia nie powinna spaÊç poni˝ej +10oC;

Przygotowanie
Przed naniesieniem warstwy powierzchnia musi 
byç czysta.
• Zagruntowaç p∏yty Fireboard;
• Ârodek gruntujàcy odpowiedni do danej powłoki 
malarskiej/ okładziny;

Rodzaje powłok wykończeniowych
Na płyty Fireboard można nakładać 
następujące rodzaje powłok:
• Warstwy malarskie:
- farby dyspersyjne, materia∏y malarskie z 
efektem wielobarwnym, farby olejne, lakiery 
matowe, farby na bazie ˝ywic alkidowych, lakiery 
poliuretanowe (PUR), farby na bazie ˝ywic 
alkidowych, lakiery epoksydowe (EP);

• Farby dyspersyjne – silikatowe
Mogà byç stosowane po na∏o˝eniu środka 
gruntującego zalecanego przez producenta 
farby;

Nie odpowiednie sà:
Pow∏oki alkaliczne takie jak farby wapienne, na 
bazie szk∏a wodnego, czyste farby silikatowe.



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