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Composite

D111 Sufit z p∏yt gipsowych Knauf
- na konstrukcji drewnianej

D112 Sufit z p∏yt gipsowych Knauf
- na konstrukcji metalowej CD 60/27

D113 Sufit z p∏yt gipsowych Knauf
- na konstrukcji metalowej jednopoziomowej CD 60/27

D116 Sufit z p∏yt gipsowych Knauf
- na konstrukcji metalowej UA50/40 + CD 60/27

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

D11 Systemy sufitowe Knauf
z p∏yt gipsowych

Zeszyt techniczny D11 02/2007
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D11 Podstawowe za∏o˝enia

Wymiarowanie konstrukcji
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1. Ustalenie ci´˝aru sufitu w zale˝noÊci od gruboÊci ok∏adziny
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Klasa obcià˝eƒ
[ kN/m2 ]

ci´˝ar sufitu

GruboÊç ok∏adziny

W zale˝noÊci od wybranej gruboÊci ok∏adziny w mm (oÊ x) mo˝na odczytaç w punkcie przeci´cia z wyznaczonà
 prostà, ci´˝ar powierzchniowy sufitu podwieszonego ∏àcznie z konstrukcjà w kg/m2 (oÊ y)

2. Uwzgl´nienie obcià˝eƒ dodatkowych
Dodatkowe obcià˝enia od uk∏adanych materia∏ów izolacyjnych stosowanych w zale˝noÊci od wymagaƒ akustycznych lub
przeciwpo˝arowych (max. 0,05kN/m2=5kg/m2) jak równie˝ w przypadku systemu “Sufit pod sufitem” (max. 0,15kN/m2=15kg/m2)
zwi´kszajà ∏àczny ci´˝ar powierzchniowy sufitu podwieszonego i muszà zostaç uwzgl´dnione przy ustalaniu klasy obcià˝eƒ.
Ustalony wg 1 punkt przeci´cia nale˝y przesunàç w kierunku Y (do góry) o wartoÊç dodatkowego obcià˝nia.

3. Ustalenie klasy obcià˝enia
Na podstawie ∏àcznego ci´˝aru powierzchniowego sufitu podwieszonego, ustalonego na podstawie punktu 1 i 2, ustala si´
przynale˝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 odpornoÊci ogniowej
* z odpornoÊcià ogniowà od do∏u
* z odpornoÊcià ogniowà od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)
* z odpornoÊcià ogniowà od do∏u i od góry

Rozstaw wieszaków/
Êrodków mocujàcych

rozstaw osiowy profili/
∏at g∏ównych

rozstaw osiowy profili/
∏at noÊnych

a

c

b
Przy klasie obcià˝enia > 0,30 [kN/m2] zastosowaç wieszaki 0,4 kN
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D11 Systemy sufitowe Knauf

0,10 kN (10 kg) Klasa noÊnoÊci

Podwieszenia, klasy noÊnoÊci

Wieszak bezpoÊredni Clip

tylko do Systemu
“Sufit pod sufitem”

do CD 60x27 boczne nak∏adki odgiàç
w przypadku mocowania nak∏adek do
CD60x27 stosowaç wkr´ty LN
3,5x9mm

Mocowanie do sufitu ogniochronnego
Wkr´t Knauf
FN 4,3x35 / FN 4,3x65

z zapadkà do CD 60x27 do CD 60x27

Mocowanie do belkowego stropu
drewnianego
Wkr´ty FN 5,1x35 mm

podwieszony
za pomocà
drutu z oczkiem

Mocowanie do stropu ˝elbetowego
za pomocà ko∏ków
metalowych-sufitowych Knauf

0,25 kN (25 kg) Klasa noÊnoÊci

0,40 kN (40 kg) Klasa noÊnoÊci

Wieszak bezpoÊredni

Uchwyt
bezpoÊredni
odpowiednio do
wymaganej
wysokoÊci
wbudowania
odciàç lub
odgiàç

podwieszenie sztywne
dla CD 60x27 / dla 3at
drewnianych 50x30 mm

Mocowanie do drewnianego stropu belkowego
za pomocà
2xKnauf TN 3,5x35
lub centralnie
1xKnauf FN 5,1x35

Mocowanie do stropu ˝elbetowego za pomocà:
Ko∏ków metalowych-sufitowych Knauf

Uchwyt noniuszowy podwieszenie sztywne      do CD 60x27 dla ∏aty drewnianej 50x30 mm
skr´cane bocznie za pomocà
TN 3,5x35
do UA50x40

podwieszone za pomocà
górnego elementu wieszaka
noniuszowego i zatyczki do noniusza

podwieszenie sztywne
dla CD 60x27

- przy odpornoÊci
ogniowej od góry
(przestrzeƒ
mi´dzystropowa)
i/lub
- przy ∏àcznym
obcià˝eniu stropu
≥0,4kN/m2
Skrzyde∏ka skr´ciç
z profilem g∏ównym
CD 60x27
wkr´tami LN
3,5x9 mm

podwieszenie sztywne
dla CD 60x27

podwieszenie sztywne
dla CD 60x27

- w przypadku odpornoÊci ogniowej:
∏àcznik uniwersalny (zastosowany jako
podwieszenie) skr´ciç z CD 60x27 za
pomocà wkr´tów LB 3,5x9,5 mm

Mocowanie do drewnianego stropu belkowego
Wkr´t Knauf FN 5,1x35 mm

Mocowanie do stropu ˝elbetowego za pomocà:
Ko∏ków metalowych sufitowych Knauf

Wskazówka
Dodatkowe wymagania w przypadku ochrony przeciwpo˝arowej od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)
- stosowaç dopuszczone ze wzgl´du na ochron´ przeciwpo˝arowà Êrodki do mocowania (ko∏ki metalowe-sufitowe),
 zwróciç uwag´ na obni˝onà noÊnoÊç

Wieszak kotwowy Wieszak kotwowy uniwersalny Wieszak do konstrukcji drewnianej

Wieszak noniuszowy cz´Êç dolna ¸àcznik uniwersalny Wieszak kotwowy uniwersalny

3
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uchwyt wieszak wieszak wysokoÊç
∏àcznie

mm
noniuszowy noniuszowy do konstr. drew. bxh

- - - - - - do 100 - 50x30+ 50x30 60
- - - - - 110 - - 50x30 + 30x50 80

1 60x27 27
- 130 - - 110 - do 100

- 60x27 + 60x27 54

- - 130 - 110 - do 100 - 60x27 27

130 - - - - - - - UA 50x40 +
CD 60x27 67

D111

D112

D113

D116

kotwowy
wieszak

z zapadkà

wieszak
kotwowy

uniwersalny

wieszak
kotwowy

uniwersalny
do konstrukcji
drewnianych

wieszak
bezpoÊredni
Clip

wieszak
bezpoÊredni

Przyk∏ad obliczeniowy D112 z wieszakiem noniuszowym (130 mm), profil noÊny i monta˝owy (54 mm) i ok∏adzina 2 x 12,5 mm) = 209 mm,wymagana
wysokoÊç konstrukcji sufitu to oko∏o 210 mm

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

bez odpornoÊci ogniowej z odpornoÊcià ogniowà

12,5 / 2x12,5 500

15 550
Rozstawy osiowe ∏at /profili

18 625 noÊnych zgodnie ze stronami 5-7

20 625

25 800

b

K
at

eg
or

ia
 I

K
at

eg
or

ia
 II

I

Stropy ze swobodnie podpartymi
dêwigarami
stalowymi o wartoÊci wspó∏czynnika
U/A< 300 m-1 oraz p∏ytà kana∏owà z
betonu lekkiego lub p∏yt z gazobetonu

Stropy z belek ˝elbetowych z
elementami wype∏niajàcymi z betonu
lekkiego lub pustaków

˚elbetowe stropy ˝ebrowe z elementami
wype∏niajàcymi z betonu lekkiego lub
pustaków.

Strop ˝elbetowy w po∏àczeniu z
dêwigarami stalowymi zatopionymi w
beton

Stropy ˝elbetu lub p∏yt z betonu spr´˝onego, jednak bez elementów
wype∏niajàcych z betonu lekkiego lub pustaków

K
at

eg
or

ia
 II Stropy ze swobodnie podpartymi dêwigarami stalowymi o wartoÊci

wspó∏czynnika U/A<300m-1 oraz p∏ytà wylewanà lub p∏ytà prefabrykowanà z
wspó∏pracujàcà statycznie górnà strefà lub elementami prefabrykowanymi z p∏yt
kana∏owych z betonu zbrojonego lub spr´˝onego

P∏yty ze zwyk∏ego betonu
zbrojonego lub spr´˝onego

Stropy na belkach ˝elbetowych z
belkami i elementami wype∏niajàcymi z
betonu zwyk∏ego

Stropy grzybkowe i kasetonowe z
betonu zwyk∏ego

P∏yty kana∏owe ze zwyk∏ego betonu
zbrojonego lub spr´˝onego

˚elbetowe stropy ˝ebrowe bez elementów
wype∏niajàcych lub z elementami wype∏niajà-
cymi z betonu zwyk∏ego

Typy konstrukcji stropów I-III

D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

4

WysokoÊç konstrukcji / Dopuszczalne rozstawy konstrukcji / Typy stropów

WysokoÊç konstrukcji -  WysokoÊç konstrukcyjna sufitu podwieszonego wynika z sumy wysokoÊci podwieszenia konstrukcji i ok∏adziny

Z wieszakiem noniuszowym
cz´Êç górna

System Podwieszenie Konstrukcja

z drutem z oczkiem Sufit pod sufitem

Dopuszczalne rozstawy osiowe ∏at / profili noÊnych

∏
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b

Wskazówka Rozstawy podwieszeƒ (Êrodków mocowania) + rozstaw osiowy profili g∏ównych zgodnie z tabelà Knauf dla odpowiadajàcego
systemu. Jedynie system D116: rozstaw podwieszeƒ (Êrodków mocujàcych) max. 1700 mm

D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

Sufity w po∏àczeniu z surowym stropem Typu I-III

Ochrona przeciwpo˝arowa od do∏u i od góry (strop surowy)

5

Systemy Knauf Typ stropu System konstr. Knauf

Ok∏adzina Konstrukcja

minimalna Maksymalny
gruboÊç rostaw

osiowy

Profil
noÊny

mm mm

I II III

Stropy surowe wg. strony 4

Klasa odpornoÊci ogniowej

Minimalna
wysokoÊç
podwieszenia

Dolna kra-
w´dê
stropu
surowego /
górna kra-
w´dê
ok∏adziny
- a -
mm

Izolacja we∏nà
mineralnà w
przestrzeni
mí dzystro-
powej

D112/D116 Sufity z pyt gipsowych Knauf na konstrukcji metalowej - p∏yty ogniochronne Knauf F/GKF

nie dopuszczalne

nie dopuszczalne
nie dopuszczalne

nie dopuszczalne
nie dopuszczalne

nie dopuszczalne
nie dopuszczalne
nie dopuszczalne

nie dopuszczalne
nie dopuszczalne
nie dopuszczalne

nie dopuszczalne
nie dopuszczalne
nie dopuszczalne

nie dopuszczalne
bez

nie dopuszczalne

-

40

-
40

40

-
40
40

80

-
40
80

80

-
40
80

80

-
40
80

80

80
-

80

20

15

20
12,5

15 500

20
12,5
15

12,5

2x15
25 (2x12,5)
20 (2x12,5)

25 (2x12,5)

25 (2x12,5) 400
20 (2x12,5)
15 ( 500

przy
20 (2x12,5) 2x12,5)

20
15
12,5

15

15 500
15+(2+12,5) 400

18 400

06IER

06IER

03IER

03IER

03IER

REI60

REI90

REI120

Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej

We∏na mineralna kamienna
o zdefiniowanej g´stoÊci

We∏na mineralna szklana,
inny materia∏ izolacyjny
lub brak materia∏u
izolacyjnego
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D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

6

Ochrona przeciwpo˝arowa od do∏u i / lub od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)

Samodzielne sufity podwieszone posiadajàce klas´ odpornoÊci ogniowej

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

Klasa odpornoÊci
ogniowej
przy wymaganiach
po˝arowych

od od
do∏u góry

od góry
Zapala si´ przestrzeƒ pomi´dzy
stropami. Znajdujàce si´ powyêej
konstrukcje stropu i dachu muszà
posiadaç co najmniej t´ samà klas´
odpornoÊci ogniowej.

Konstrukcja systemowa Knauf

Ok∏adzina konstrukcja Warstwa
izolacyjna

rozstaw osiowy
Rodzaj min. gruboÊç ∏at/profili

noÊnych

mm mm

min. min.
gruboÊç g´stoÊç

mm kg/m3

Wype∏nienie
przestrzeni
mi´dzy-
stropowej
we∏nà
mineralnà

D111 Sufit z p∏yt gipsowych Knauf na konstrukcji drewnianej

EI60

EI30

dopuszczalne
2x12,5 500

18 + 15 400

D112 Sufit z p∏yt gipsowych Knauf na konstrukcji metalowej

dopuszczalne

2x12,5 500

18 + 15

2x20 400

25 + 18

EI60

EI90

EI30

Sufit pod sufitem

EI60

EI90

EI30

Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej

We∏na mineralna kamienna
o zdefiniowanej g´stoÊci

D113 Sufit z p∏yt gipsowych Knauf na jednopoziomowej konstrukcji metalowej

przy odpornoÊci ogniowej
- wieszak noniuszowy

S

dopuszczalne
2x12,5 500

18+15 400

25+18 400

mineralna
40 40

EI60

EI90

EI30

EI30

EI30

EI30

S15
500

2x12,5

dopuszczalne
2x12,5 500EI30 EI30

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

Samodzielny sufit
podwieszony posiadajàcy
klas´ odpornoÊci ogniowej
od do∏u
D112, D116
+
Sufit widoczny (np. sufit
akustyczny)
≤0,15kN/m2

we∏na

¸àcznik uniwersalny
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D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

Samodzielne sufity podwieszone posiadajàce klas´ odpornoÊci ogniowej

Ochrona przeciwpo˝arowa od do∏u i / lub od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)

7

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

Klasa odpornoÊci
ogniowej
przy wymaganiach
po˝arowych

od od
do∏u góry

od góry
Zapala si´ przestrzeƒ pomi´dzy
stropami. Znajdujàce si´ powyêej
konstrukcje stropu i dachu muszà
posiadaç co najmniej t´ samà klas´
odpornoÊci ogniowej.

Konstrukcja systemowa Knauf

Ok∏adzina konstrukcja Warstwa
izolacyjna

rozstaw osiowy
Rodzaj min. gruboÊç ∏at/profili

noÊnych

mm mm

min. min.
gruboÊç g´stoÊç

mm kg/m3

Wype∏nienie
przestrzeni
mi´dzy-
stropowej
we∏nà
mineralnà

D116 Sufity z p∏yt gipsowych Knauf na konstrukcji metalowej UA/CD

Warstwa izolacyjna z we∏ny mineralnej

We∏na mineralna kamienna
o zdefiniowanej g´stoÊci

2x12,5 500EI 30

18 400EI 30

2x12,5 400EI 30EI 30

REI90

REI90 REI90

dopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

P∏yty
ogniochronne
F/GKF

2x20

400

25 + 18

2x20

400

25 + 18

P∏yty
ogniochronne
F/GKF,
12.5
zak∏ad na profil
CD 70 mm

P∏yty
ogniochronne
F/GKF,
12.5
zak∏ad na profil
CD 70 mm

We∏na
mineralna
40 40
+
we∏na
mineralna
szerokoÊci
150 mm
na profilu UA
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Wskazówka Je˝eli dla Êcianki dzia∏owej istniejà wymagania ogniochronne, wtedy sufit podwieszany musi posiadaç min. t´ samà odpornoÊç
ogniowà.

D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

8

Ochrona przeciwpo˝arowa po∏àczeƒ

Po∏àczenia lekkich Êcianek dzia∏owych ze sklasyfikowanymi ogniowo sufitami podwieszonymi

Do sklasyfikowanych ogniowo systemów sufitowych mo˝na przy∏àczyç Êciany dzia∏owe tylko wtedy, gdy jest pewnoÊç, ˝e w przypadku po˝aru odpadajàce
fragmenty Êcianki dzia∏owej nie obcià˝à dodatkowo sufitu.

Istniejà nast´pujàce sposoby wykonania po∏àczenia:

Wymagania przeciwpo˝arowe od do∏u Wymagania przeciwpo˝arowe od góry lub od góry i od do∏u

Dla sufitów z odpornoÊcià ogniowà od do∏u, wykonaç po∏àczenie z sufitem
bez skr´cania z profilem UW,lecz z ok∏adzinà dochodzàcà a˝ do
powierzchni sufitu

Dla sufitów z odpornoÊcià ogniowà od goóry lub od góry i od do∏u,
wykonaç przesuwne po∏àczenie z sufitem, zachowujàc min. 15mm
mo˝liwoÊci przesuwu.

Rysunek schematyczny

Nie skr´caç z profilem UW
Przesuwne po∏àczenie z sufitem

Nie skr´caç z profilem UW

Po∏àczenia ogniochronne ze Êcianami

Sufity podwieszone w po∏àczeniu ze stropami kategorii budowlanej I - IV jak równie˝ sufity podwieszone z odpornoÊcià ogniowà tylko od do∏u i /lub od
góry, posiadajàce klas´ odpornoÊci ogniowej EI30 bàdê EI90, mogà byç ∏àczone ze Êcianami dzia∏owymi je˝eli posiadajà co najmniej tà samà klas´
odpornoÊci ogniowej.
Powierzchnia Êciany w obszarze po∏àczenia musi byç równa. W przeciwnym wypadku nale˝y jà wyrównaç.

Przykady wykonania - rysunki schematyczne

masa szpachlowa

masa szpachlowa

masa szpachlowa
masa szpachlowa

pasek p∏yty

p∏yta ogniochronna
p∏yta ogniochronna

p∏yta ogniochronna

p∏yta ogniochronna

we∏na mineralna

p∏yta ogniochronna p∏yta ogniochronna

pasek p∏yty
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D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
IzolacyjnoÊç akustyczna

9

IzolacyjnoÊç akustyczna wzd∏u˝na

Sufity podwieszone z zamkni´tà powierzchnià
przykady wykonywania

Wspó∏czynnik izolacyjnoÊci akustycznej
wzd∏u˝nej RL,W w dB

bez wyk∏adania przy wy∏o˝eniu
we∏nà ca∏ej powierzchni
mineralnà we∏nà mineralnà

≥50 mm ≥100 mm

Po∏àczenie Êciany dzia∏owej
z sufitem podwieszonym,
sufit ciàg∏y
(dla RL,W ≥ 55dB konieczna
jest przerwa np. poprzez
spoin´)

Po∏àczenie Êciany dzia∏owej
z sufitem podwieszonym.
Przerwa w poszyciu sufitu

Po∏àczenie Êciany dzia∏owej
ze stropem.
Ok∏adzina Êciany tylko
do wysokoÊci sufitu
podwieszonego

Po∏àczenie Êciany dzia∏owej
ze stropem.
Wyniesione a˝ do stropu
poszycie Êciany dzia∏a
jako przegroda pustki
ponad sufitem.

Ok∏adzina
mm

jednowarstwowa
≥ 12,5 mm

dwuwarstwowa
≥ 2x12,5 mm

jednowarstwowa
≥12,5 mm

dwuwarstwowa
≥2x12,5 mm

jednowarstwowa
≥12,5 mm

40 51 57

50 56 57

43 58

50 63

60

Pomniejszenie oznaczonego wspó∏czynnika izolacyjnoÊci akustycznej wzd∏u˝nej RL,W dla sufitu z warstwà
we∏ny mineralnej. WysokoÊç podwieszenia ponad 400 mm.

WysokoÊç podwieszenia w mm Zmniejszenie dla RL,W w dB

400 0

600 2

800 5

1000 6

Warstwa we∏ny mineralnej min. 50 mm gruboÊci, na ca∏ej powierzchni sufitu podwieszonego.
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Wskazówka Mo˝liwe jest zró˝nicowanie rozstawów konstrukcji sufitu (np. w przypadku innych przekrojów ∏at)

po∏àczenie wzd∏u˝ne

Po∏àczenie doczo∏owe

Wkr´ty mocujàce
Mocowanie ∏aty noÊnej 50x30 mm
do ∏aty g∏ównej
Wkr´t Knauf TN 4,3x55

D111 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

10

Konstrukcja drewniana

ok. 100

roz
taw

 os
iow

y ∏
at 

g∏ó
wny

ch
 (5

0x
30

 m
m)

051.ko

rozstaw wieszaków

(Êrodków mocujàcych)

Maksymalne rozstawy
- z odpornoÊcià ogniowà od do∏u
- bez odpornoÊci ogniowej wszystkie wymiary w mm ¸aty g∏ówne / ∏aty noÊne

Rozstaw osiowy Rozstawy wieszaków / Êrodków mocujàcych
∏at g∏ównych

klasa obcià˝eƒ kN/m2 (wg. strony 2)
do 0,15 do 0,30 do 0,50   1)

500 1200 950 800

600 1150 900 750

700 1050 850 7002)

800 1050 800 -

900 1000 8002) -

1000 950 - -

1100 900 - -

1200 900 - -

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

Rozstawy osiowe ∏at noÊnych: zobacz strona 4
Przy wymaganiach przeciwpo˝arowych:
Rozstawy osiowe ∏at noÊnych w zale˝noÊci od rodzaju ok∏adziny wg stron 5 - 7

mocowane bezpoÊrednio

mocowanie wieszakiem bezpoÊrednim

¸aty g∏ówne, ∏aty noÊne / Podwieszenie bezpoÊrednie

roztaw osiowy ∏at noÊnych (50x30 mm)
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¸ata g∏ówna + ∏ata noÊna / wieszak bezpoÊredni 0,4 kN

Wieszak bezpoÊredni do

odgiàç lub obciàç
Zamontowaç do ∏aty za
pomocà wkr´tów szybkiego
monta˝u TN 3,5x25

taÊma
przek∏adkowa + ∏ata noÊna 50x30 (bxh)

ko∏ek metalowy-sufitowy

p∏yta Knauf

Po∏àczenie ze Êcianà

¸ata g∏ówna + ∏ata noÊna / mocowanie bezpoÊrednie

taÊma
przek∏adkowa

 materia∏u budowlanego

¸ata g∏ówna + ∏ata noÊna / mocowanie bezpoÊrednie

Po∏àczenie ze Êcianà

 Mocowanie ∏àcznikami

p∏yta panelowa 20 mm
szerokoÊç p∏yty 625 mm

∏ata noÊna 50x30

wkr´t szybkiego
monta˝u TN 3,5x45

Styk pod∏u˝ny

p∏yta Knauf
p∏yta noÊna 50x30

wkr´t szybkiego
monta˝u TN

∏ata g∏ówna

papierowa taÊma spoinowa
wkr´t szybkiego monta˝u

¸ata g∏ówna + ∏ata noÊna / wieszak bezpoÊredni 0,40 kN

p∏yta ognioochronna F/GKF

paski z p∏yty
ogniochronnej przykleiç
jednostronnie za pomocà

 (ochrona przeciwpo˝arowa)

2x wkr´t TN 3,5x35

Szczelina dylatacyjnapasek z p∏yty ogniochronnej

 ∏àcznik mocujàcy odpowiedni dla danego materia∏u,

¸ata g∏ówna + ∏ata noÊna / wieszak do konstrukcji

∏ata g∏ówna 40x60

∏ata drewniana

w przypadku wymogów odpornoÊci ogniowej: p∏yt´ skleiç
ca∏opowierzchniowo lub wykonaç tynk

Po∏àczenie ze Êcianà szczelina pozorna
(ochrona przeciwpo˝arowa)

∏ata g∏ówna
p∏yta KNAUF
∏ata noÊna 50x30 (bxh)

¸ata g∏ówna + ∏ata noÊna / wieszak bezpoÊredni 0,4 kN

D111 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
Konstrukcja drewniana

11

Detale 1:5

30-50

 50 mm ! 20 mm

> 25 > 25

drewnianej 0,25 kN

drewna w razie potrzeby

odpowiednimi dla danego

drut z oczkiem

wieszak do konstrukcji
drewnianej, zamieniç strony
mocowania

rozstaw ≤ 625 mm

TN 4,3x55

naro˝nik ochronny
( w razie

koniecznoÊci)

masy Fugenfuller Leicht

masa Uniflott

(bxh)

30x50

masa szpachlowa
wkr´t szybkiego monta˝u TN 4,3x55

ok. 150 mm ok. 100 mm

D111-A1

Styk poprzeczny

≤50mm ≥20mm

>20mm ≤20mm

D111-D2

D111-B1 D111-C1

D111-D8

D111-C3

lub Uniflott
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Rozstawy osiowe ∏at noÊnych: zobacz strona 4
przy wymaganiach odpornoÊci:
rozstawy osiowe profili noÊnych w zale˝noÊci od rodzaju ok∏adziny wg stron 5 - 7

D112 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

12

Konstrukcja metalowa

Profil g∏ówny + profil noÊny

Maksymalne rozstawy
- z odpornoÊcià ogniowà od do∏u
- bez odpornoÊci ogniowej wszystkie wymiary w mm

Po∏àcznie profil g∏ówny / profil noÊny

Rozstaw osiowy Rozstawy wieszaków
profili g∏ównych

tylko sufit pod
klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz strona 2) sufitem (R)E190
do 0,15 do 0,30 do 0,50     1) do 0,65    1)

500 1200 950 800 750

600 1150 900 750 700

700 1100 850 7002) 650

800 1050 800 8002) -

900 1000 800 - -

1000 950 750 - -

1100 900 7502) - -

1200 900 - - -

1) Stosowaç wieszaki o klasie noÊnoÊci 0,40kN
2) Nie obowiàzuje dla rozstawu osiowego profili noÊnych 800mm

¸àcznik kotwowy do CD 60x27

rozstaw osiowy profili

rozstaw wieszaków

ok. 100

ko

¸àcznik krzy˝owy do CD 60x27

przy monta˝u zagiàç

przed monta˝em
zagiàç

noÊnych

(Êrodków mocujàcych)

przy monta˝u zagiàç

roz
taw

 os
iow

y p
rof

ili g
∏ów

ny
ch

Wskazówka Mo˝liwe jest zró˝nicowanie rozstawów konstrukcji sufitu
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D112 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
Konstrukcja metalowa

13

Wieszak bezpoÊredni                                 Podwieszone np. za pomocà wieszaka noniuszowego 0,40kN

Profil g∏ówny / profil noÊny Profil g∏ówny / profil noÊny

Styk pod∏u˝ny

Styk poprzeczny

D112-A2 D112-D2

D112-C2 D112-B2

ok. 100 mmok. 150 mm

profil UD

masa szpachlowa

masa Uniflott

sufitowy

masa szpachlowa

Detale 1:5

Profil g∏ówny + profil noÊny / wieszak bezpoÊredni (0,40 kN) Profil g∏ówny + profil noÊny / wieszak bezpoÊredni (0,40 kN)

Styk poprzeczny Styk pod∏u˝ny

Inne mo˝liwoÊci podwieszania:
• wieszak kotwowy z zapadkà (0,25kN)  • wieszak kotwowy uniwersalny   - z drutem z oczkiem (0,25kN)
• uchwyt noniuszowy (0,40kN)                                                                       - z górnà cz´Êcià wieszaka
                                                                                                                         noniuszowego (0,40kN)

p∏yta Knauf
∏àcznik krzy˝owy
∏àcznik kotwowy

lub

taÊma przek∏adkowa+

Po∏àczenie ze Êcianà

Profil g∏ówny + profil noÊny / wieszak bezpoÊredni (0,40 kN)Profil g∏ówny + profil noÊny / wieszak bezpoÊredni (0,40 kN)

Po∏àczenie ze Êcianà

ko∏ek metalowy wieszak bezpoÊredni do CD 60x27

wkr´t LN 3,5x9

p∏yta Knaufprofil noÊny CD 60x27

profil g∏ówny CD 60x27

wkr´t szybkiego monta˝u TN

taÊma przek∏adowa+ profil noÊny CD 60x27

wieszak bezpoÊredni

g∏ównego wkr´tem
LN 3.5x9mm

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

taÊma spoinowa
p∏yta Knauf

zamocowaç do profilu

Pod∏u˝ny styk p∏yt z wieszakiem
bezpoÊrednim

Poprzeczny styk p∏yt z wieszakiem
bezpoÊrednim
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D112 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

14

Konstrukcja metalowa

Detale 1:5

D112-A3 D112-D3

Styk poprzecznyD112-C4D112-B4

D112-B1 Styk poprzecznyD112-C1

ok. 150 mm

noniuszowego 0,40 kN
do CD 60x27

drut z oczkiem

drut z oczkiem

uchwyt noniuszowy
do CD 60x27

zatyczka do
noniusza

suf i tow y

noniuszowego

zatyczka do noniusza

noniuszowego 0,40 kN
do CD 60x27

rozstaw ≤500m m

rozstaw osiowy wieszaków

100 mm

zatyczka do noniusza

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

profil noÊny CD 60x27
naro˝nik ochronny
(w razie koniecznoÊci)
profil UD 28x27 lub kàtownik 30x30

∏àcznik mocujàcy odpowiedni do danego pod∏o˝a

górna cz´Êç wieszaka

dolna cz´Êç wieszaka

profil UD28x27 lub kàtownik 30x30

masa szpachlowa + taÊma przek∏adkowa
w przypadku wymogów odpornoÊci ogniowej: w strefie
po∏àczenia nakleiç p∏yt´ na ca∏ej powierzchni lub
wykonaç tynk.

Po∏àczenie ze Êcianà ze szczelinà pozornà Po∏àczenie ze Êcianà

Profil g∏ówny + profil noÊny / wieszak kotwowy z zapadkà 0,25 kN

p∏yta Knauf

ko∏ek metalowy

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

wkr´t TN

wieszak
kotwowy z
zapadkà

∏àcznik krzy˝owy
lub ∏àcznik
kotwowy

p∏yta Knauf
profil noÊny CD 60x27

wkr´t TN

papierowa taÊma
spoinowa

Styk pod∏u˝ny

Profil g∏ówny + profil noÊny / uchwyt noniuszowy 0,40 kN

wieszak noniuszowy
cz´Êç górna ko∏ek metalowy

sufitowy

∏àcznik krzy˝owy
lub ∏àcznik
kotwowy

p∏yta Knauf
profil noÊny CD 60x27wkr´t TNprofil g∏ówny CD 60x27

Styk pod∏u˝ny

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

wieszak noniuszowy
cz´Êç górna

ko∏ek metalowy
sufitowy

p∏yta Knaufprofil noÊny CD 60x27

wkr´t TN

dolna cz´Êç wieszaka

rozstaw osiowy profili g∏ównych

profil g∏ówny CD 60x27

uchwyt noniuszowy do CD 60x27

wieszak
kotwowy z

zapadkà
∏àcznik krzy˝owy
lub ∏àcznik
kotwowy
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D112 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
Konstrukcja metalowa

15

Detale 1:5

D112-A5 D112-D5

Szczelina dylatacyjna

≤20 ≤20 >20

D112-C3

D112-B3

zatyczka do noniusza

zatyczka do noniusza

noniuszowego 0,40kN
do CD 60x27

górna cz´Êç wieszaka
noniuszowego

noniuszowego

zatyczka do
noniusza

wieszaka
noniuszowego uziemienie

Fugenfüller Leicht

papierowa taÊma spoinowa

dolna cz´Êç wieszaka
noniuszowego 0,40kN

∏àcznik krzy˝owy
lub ∏àcznik kotwowy

profil g∏ówny CD 60x27

∏àcznik kotwowy

pasek z p∏yty F/GKF

p∏yta F/GKF

naro˝nik ochronny 23x15 lub masa
szpachlowa + taÊma przek∏adkowa

profil noÊny CD 60x27
p∏yta F/GKF

profil noÊny CD 60x27
p∏yta z frezowaniem V

Przesuwne po∏àczenie ze Êcianà (EI30) Przesuwne po∏àczenie ze Êcianà (EI30)

Profil g∏ówny + profil noÊny / wieszak bezpoÊredni 0,40 kN

profil noÊny CD 60x27
paski p∏yt F/GKF skleiç jednostronnie masà

wieszak bezpoÊredni do CD 60x27 po∏àczyç z profilem
g∏ównym wkr´tami LN 3,5x9 mm

naro˝nik ochronny
(w razie koniecznoÊci)

p∏yta F/GKF

Profil g∏ówny + profil noÊny / wieszak noniuszowy 0,40 kN

górna cz´Êç wieszaka

dolna cz´Êç ∏àcznik krzy˝owy lub
∏àcznik kotwowy

ko∏ek metalowy -
sufitowy

p∏yta Knauf profil noÊny CD 60x27
profil g∏ówny CD 60x27

wkr´t TN

blacha odprowadzajàca

p∏yta ekranujàca LaVita 12,5mm

blacha uziemniajàca
strona przewodzàca
p∏yta ekranujàca LaVita

Styk pod∏u˝ny P∏yta ekranujàca LaVIta

górna cz´Êç wieszaka

lub masà Uniflott

Zobacz zeszyt techniczny K736



Zeszyt D11 16-28 2/27/07 3:23 PM Page 16 

Composite

Wskazówka

D113 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

16

Konstrukcja metalowa jednopoziomowa

Mo˝liwe jest zró˝nicowanie rozstawów konstrukcji sufitu

ok. 100 mm

rozstaw wieszakówrozstaw wieszaków

Rozstawy Rozstawy wieszaków
osiowe podwieszenie moniuszowe
profili

Rozstaw osiowy Rozstawy wieszaków rozstawy
profili g∏ównych osiowe profili

noÊnych
klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz strona 2)
do 0,15 do 0,30 do 0,50     1)    gruboÊç p∏yty

1100 - - 500 12.5

- 650 - 500 2x12.5
1250

25+18
- - 650 400

18+15

1) Stosowaç wieszaki o klasie noÊnoÊci 0,40kN

Maksymalne rozstawy konstrukcji
wszystkie wymiary w mm

Êrodków mocujàcych) Êrodków mocujàcych)( (

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw osiowy profili g∏ównych

¸àcznik jednopoziomowy do CD 60x27 ¸àcznik uniwersalny do CD 60x27

Ochrona przeciwpo˝arowa od góry
(przestrzeƒ mi´dzystropowa) skrzyde∏ka
odgiàç i skr´ciç z profilem noÊny
wkr´tem LN 3,5x9 mm

linia dodatkowego zagi´cia

                 linia  zagi´cia

- dostarczane bez zagi´ç
- przy monta˝u dok∏adnie dopasowaç

podwieszanie za pomocà górnej cz´Êci wieszaka
noniuszowego przy wymaganiach przeciwpo˝arowych
skr´ciç z profilem CD

¸àczenie profili na jednym poziomie ¸àcznik uniwersalny

•bez odpornoÊci ogniowej•z odpornoÊcià ogniowà

g∏ównych •∏àcznik uniwer.  40kN
•dolna cz. wieszaka 0,40kN

profili noÊnych

- dolna cz´Êç wieszaka noniuszowego: szkrzyde∏ka
  przykr´ciç do profilu g∏ównego wkr´tami LN 3,5x9 mm

∏àcznik jednopoziomowy: skrzyde∏ka odgiàç i przykr´ciç
wkr´tami do profilu noÊnego

- zastosowaç mocowanie dopulszczone ze wzgl´dów
odpornoÊci ogniowej

Rozstaw osiowy

Profil g∏ówny + profil noÊny na jednym pozimie

Przy wymaganiach odpornoÊci ogniowej: rozstawy profili noÊnych bàdê rodzaj ok∏adziny wg. strony 5-7
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D113 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
Konstrukcja metalowa

17

Wieszak bezpoÊredni Podwieszone np. za pomocà wieszaka noniuszowego 0,40kN

Profil g∏ówny / profil noÊny na jednym poziomie Profil g∏ówny / profil noÊny na jednym poziomie

Styk poprzeczny

Detale 1:5

Styk poprzeczny

< 1220 mm

>20

>25 >25 >25

 20

D113-A3 D113-D1

D113-B2 D113-C2

D113-C4D113-B1

profil UD 28x27

ok. 100 mm

masa Uniflott

masa Uniflott

drut z oczkiem

≤20 ≤20 >20

Styk pod∏u˝ny
inne mo˝liwoÊci podwieszenia wieszak kotwowy
z zapadkà 0,25kN ∏àcznik uniwersalny jako podwieszenie
z górnà cz´Êcià wieszaka noniuszowego 0,40kN

Styk poprzeczny
  wieszak kombinowany:
- z drutem z oczkiem 0,25kN
- z górnà cz´scià wieszaka noniuszowego 0,40kN

do osi profilu g∏ównego<1220 mm
profil noÊny CD 60x27,
d∏ugoÊç 1190 mm

p∏yta Knauf

∏àcznik mocujàcy odpowiedni do danego pod∏o˝a,
rozstaw ≤500mm

∏àcznik jednopoziomowy
do CD 60x27

profil noÊny CD 60x27

profil g∏ówny
CD 60x27

wkr´t
LN 3,5x9 mm

taÊma spoinowa

ko∏ek
metalowy -
sufitowy

wieszak
bezpoÊredni d∏. 125
mm do CD 60x27
ramiona zale˝nie od
potrzeby zagiàç lub
obciàç

∏àcznik jednopoziomowy
do CD 60x27

profil g∏ówny CD 60x27

masa szpachlowa + taÊma przek∏adkowa
w przypadku wymogów odpornoÊci ogniowej: w
strefie po∏àczenia nakleiç p∏yt´ na ca∏ej powierzchni
lub wykonaç tynk

 Po∏àczenie ze Êcianà  Styk poprzecznyPo∏àczenie ze Êcianà ze szczelinà pozornà

Styk pod∏u˝ny Styk poprzeczny

Szczelina dylatacyjnaPod∏u˝ny styk
p∏yty

∏àcznik jednopoziomowy
do CD 60x27

profil noÊny CD 60x27,p∏yta Knauf
profil g∏ówny CD 60x27

wkr´t TN
wkr´t TN

naro˝nik ochronny 23x15 (w razie koniecznoÊci)

Wieszak bezpoÊredni 0,40 kN

Wieszak kotwowy z zapadkà 0,25 kN

Wieszak bezpoÊredni 0,40 kN

ko∏ek
metalowy -
sufitowy

profil g∏ówny CD 60x27

wieszak kotwowy
z zapadkà pasek p∏yty F/GKFprzykleiç

jednostronnie masà Fugenfuller
Leicht lub Uniflot ∏àcznik uniwersalny

CD 60x27

CD 60x27 ciàg∏y
p∏yta F/GKF

                           naro˝nik ochronny
                        (w razie koniecznoÊci)

profil g∏ówny CD 60x27
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Wskazówki z innych zeszytów technicznych D12 Systemy sufitów akustycznych

D112/D116 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

18

Sufit pod sufitem

Sufit widoczny pod sufitem z odpornoÊcià ogniowà

Rostawy osiowe Rozstawy podwieszeƒ *) Rozstawy osiowe
profili g∏ównych klasa obcià˝eƒ kN/m2 profili noÊnych

do 0.15

800 800 **)
max. 333,5

1000 400/500

1200 400/500

Maksymalne rozstawy osiowe sufitu widocznego wymiary w mm

Datale 1:5

-

rozstaw wieszaków
sufit widoczny

Sufit widoczny ≤ 0,15 kN

np. sufit akustyczny Knauf D127

2

do CD 60x27

D112-D112

D112, D116

zobacz strona 3

Sufit z odpornoÊcià ogniowà

Sufit systemowy D112, D116

tylko od do∏u(R)EI30-(R)EI90

rozstaw osiowy profili noÊnych

Przy konstrukcji sufitu z odpornoÊcià ogniowà nale˝y uwzgl´dniç
obcià˝enie dodatkowe zawieszonego sufitu (sufit widoczny
≤0,15kN/m2)

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

rozstaw osiowy profili g∏ównych

Rozstawy osiowe sufitu z odpornoÊcià ogniowà

*) Mocowaç do profilu noÊnego sufitu z odpornoÊcià ogniowà
**) - przy rozstawie osiowym profili noÊnych 400mm (sufit z odpornoÊcià ogniowà) zamocowaç
na zmian´ do co drugiego profilu noÊnego sufitu z odpornoÊcià ogniowà
- przy rozstawie osiowym profili noÊnych 500mm (sufit z odpornoÊcià ogniowà) zamocowaç do
ka˝dego profilu noÊnego sufitu z odpornoÊcià ogniowà

profil g∏ówny CD 60x27

wieszak bezpoÊredni

profil noÊny CD 60x27

p∏yta Knauf F/GKF

górna cz´Êç wieszaka
noniuszowego

zatyczka do noniusza
uchwyt noniuszowy do CD 60x27

             wkr´t uniwersalny FN

1. Poziom sufitu

Sufit z odpornoÊcià ogniowà

2. Poziom sufitu

Sufit widoczny ≤0,15kN/m2

Alternatywne podwieszenie:

Klips do monta˝u
bezpoÊredniego

p∏yta Knauf

 profile g∏ówne sufitu widocznego uk∏adaç poprzecznie do profilu noÊnego sufitu z odpornoÊcià ogniowà
- na punkt podwieszenia sufitu widocznego maksymalne obcià˝enie 100N

Wskazówka

Sufit pod sufitem

1 2
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Composite

D112/D116 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
Sufit pod sufitem

19

Detale 1:5

D124-B2-P Styk pod∏u˝ny D124-C1-P Styk poprzeczny

D124-C2-P Styk poprzeczny D124-C1-P Po∏àczenie ze Êcianà
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Composite

Wskazówka Mo˝liwe jest zró˝nicowanie rozstawów konstrukcji sufitu

Maksymalne rozstawy konstrukcji
• z odpornoÊcià ogniowà od do∏u •bez odpornoÊci ogniowej

D116 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

20

Konstrukcja metalowa

Profil g∏ówny UA i profil noÊny CD podwieszony

ok. 100

Rozstawy osiowe Rozstawy wieszaków tylko sufit
profili g∏ównych uchwyt noniuszowy (0,40kN) pod sufitem

(R)EI90
klasa obcià˝eƒ kN/m2 (zobacz strona 2)
do 0,15 do 0,30 do 0,50 do 0,50

500 2600 2050 1600 1200

600 2450 1950 1300 1000

700 2300 1850 11001) 850

800 2200 1650 10001) -

900 2150 1450 - -

1000 2050 1300 - -

1100 2000 12001) - -

1200 1950 - - -

1300 1900 - - -

1400 1850 - - -

1500 1750 - - -

1) Nie obowiàzuje do rozstawu profili noÊnych 800 mm

wszystkie wymiary w mm

051.ko

ok. 100

Po∏àczenie profili

Profil g∏ówny UA / Profil noÊny CD

∏àcznik krzy˝owy UA/CD

przed monta˝em zagiàç

Alternatywne wykonanie bez profilu obwodowego

Rozstawy profili noÊnych: zobacz strona 4

Przy wymaganiach przeciwpo˝arowych:
rozstawy osiowe profili noÊnych, rodzaj
ok∏adziny zgodnie ze stronami 5-7

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw
osiowy profili g∏ównych

rozstaw wieszaków
(Êrodków mocujàcych)
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Composite

D116 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
Konstrukcja metalowa UA/CD

21

Detale 1:5

D116-A1 D116-D1

D116-B1D116-C1

zatyczka
do noniusza

zatyczka do
noniusza

zatyczka do noniusza

uchwyt noniuszowy
do UA 50x40

uchwyt noniuszowy
UA 50x40

uchwyt noniuszowy do UA
50x40

ok. 200mm

profil UA 50x40

profil UW 50x40

uchwyt noniuszowy
do UA 50x40

zatyczka do
noniusza

profil UD 28x27

profil UD 28x27

ok. 100

(-c- rozstaw osiowy profili g∏ównych)

ko∏ek metalowy-sufitowy

górna czeÊç wieszaka
noniuszowego

profil g∏ówny
UA50x40

∏àcznik krzy˝owy UA/CD

       (-a- rozstaw wieszaków)

profil g∏ówny
UA50x40

profil noÊny
CD 60x27 wkr´t TN

taÊma spoinowa

masa szpachlowa +taÊma przek∏adkowa

p∏yta Knauf

∏àcznik mocujàcy odpwiedni do danego pod∏o˝a,
rozstaw ≤500mm

masa szpachlowa +taÊma przek∏adkowa

górna czeÊç wieszaka
noniuszowego

profil g∏ówny
UA50x40

∏            àcznik krzy˝owy
                            UA/CD

∏

górna czeÊç wieszaka
noniuszowego

ko∏ek metalowy-sufitowy

górna czeÊç wieszaka
noniuszowego

ko∏ek metalowy-sufitowy

∏àcznik krzy˝owy UA/CD

profil noÊny CD 60x27

profil noÊny
CD 60x27p∏yta Knauf

p∏yta Knauf

wkr´t TN

wkr´t TNprofil g∏ówny
UA50x40

Po∏àczenie ze Êcianà

Styk poprzeczny

Przed∏u˝enie profila UA 50
za pomocà profila UW 50

Po∏àczenie ze Êcianà

Styk poprzeczny

wkr´t LB 3,5x16 profil noÊny CD 60x27
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Dodatkowe wymagania przy oddzia∏ywaniu ognia od góry (przestrzeƒ mi´dzystropowa)
- zastosowaç Êrodki mocujàce dopuszczone ze wzgl´du na ochron´ przeciwpo˝arowà (ko∏ki metalowe-sufitowe)

EI30 •od góry • od góry i od do∏u

EI90 • od góry i od do∏u

D116 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

22

OdpornoÊç ogniowa EI30   •od góry  • od góry i od do∏u / EI90  • od góry i od do∏u

c

b

a1/3

/1 2

b

a

c

400

c

1300

ba

800

1200

Mocowanie

1. warstwa: TN 3,5x25 ok. 500 mm

ok. 100

2/1

18mm

2x
12,5mm

1300 400

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw wieszaków
(Êrodków mocujàcych)

rozstaw osiowy profili g∏ównych

 od góry

od góry i od do∏u

P∏yta ogniochronna Knauf F/GKF
12,5mm uk∏adana na profilach CD na
zak∏ad ≥70mm

Ok∏adzina F/GKF

/1 2

b b

1/3

c

2x 20 mm

4001000

ba

25 mm + 18 mm

ok. 100

Maksymalne rozstawy konstrukcji

2/1

2x20mm

25mm+18mm

Ok∏adzina F/GKF

Rozstaw osiowy
profili g∏ównych

1200 z pr´tem gwintowanym

Rozstaw osiowy
profilu noÊnego

Roztaw wieszaków

Wkr´ty                    Rozstawy zamocowaƒ

gruboÊç p∏yty 18 mm
TN 3,5x35                                             150 mm
gruboÊç p∏yty 2x12,5 mm

rozstaw osiowy profili noÊnych

rozstaw osiowy profili g∏ównych

We∏na mineralna

We∏na mineralna kamienna
gruboÊç ≥40 mm

we∏na mineralna u∏o˝ona na
profilu CD + pasek we∏ny mineralnej o
szerokoÊci 150 mm u∏o˝ony dodatkowo
na profilu UA

Rozstaw
osiowy
profili g∏ównych

Rozstaw wieszaków

1200 z pr´tem gwintowanym

800 z uchwytem noniuszowym

800 z uchwytem noniuszowym

Rozstaw
osiowy
profilu noÊnego

Wkr´ty           Rozstawy
                      zamocowaƒ

1. warstwa: TN 3,5x35 300mm

2. warstwa: TN 3,5x55 150mm

170 mm2. warstwa: TN 3,5x35

aa

c

Sc
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EI30 •tylko od góry • od do∏u i od góry

D116 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
OdpornoÊç ogniowa EI30   •od góry / EI90   •od góry i od do∏u

23

Detale 1:5

uchwyt noniuszowy
do UA 50x40

uchwyt noniuszowy
do UA 50x40

uchwyt noniuszowy
do UA 50x40

zatyczka do noniusza

profil UD 28x27

profil UD 28x27

profil UD 28x27

pokrycie profili UA
ok. 150 mm

ok. 100 mmok. 100 mm

D116F30-A1

D116F30-C1 D116F90-C1

D116F90-D1D116F30-D1

D116F90-A1

(-c- rozstaw osiowy profili )g∏ównych

(-a- rozstaw wieszaków)

p∏yta Knauf
F/GKF 12,5mm

górna cz´Êç wieszaka
noniuszowego

p∏yta masywna F/GKF 2x20 mm

p∏yta ogniochronna F/GKF 18 mm

we∏na mineralna
kamienna
gruboÊç 40mm
szerokoÊç
150mm∏àcznik krzy˝owy

UA/CD

wkr´t TN 3,5x35
rozstaw 150 mm

profil g∏ówny
UA50x40

profil noÊny
CD 60x27

taÊma spoinowa

(-c- rozstaw osiowy profili )g∏ównych

wkr´t TN 3,5x35
rozstaw 150 mm

profil g∏ówny
UA50x40

profil g∏ówny
UA50x40

profil g∏ówny
UA50x40

masa szpachlowa + taÊma przek∏adkowa
∏àcznik mocujàcy odpowiedni do danego
pod∏o˝a, rozstaw ≤500mm

p∏yta ogniochronna
F/GKF 12,5 mm jako
p∏yta przykrywajàca

uchwyt noniuszowy do
UA50x40 + górna cz´Êç
wieszaka noniuszowego

masa szpachlowa + taÊma przek∏adkowa

(-a- rozstaw wieszaków)górna cz´Êç wieszaka
noniuszowego
profil g∏ówny
UA50x40

∏àcznik krzy˝owy
UA/CD

górna cz´Êç wieszaka
noniuszowego

∏àcznik krzy˝owy
UA/CD

we∏na mineralna
kamienna
gruboÊç 40mm
szerokoÊç
150mm

p∏yta ogniochronna
F/GKF 12,5 mm jako
p∏yta przykrywajàca

we∏na mineralna
kamienna
gruboÊç 40mm
szerokoÊç
150mm

we∏na mineralna kamienna
              gruboÊç 40mm

profil noÊny
CD 60x27

p∏yta ogniochronna F/GKF 18 mm
wkr´t TN 3,5x35
rozstaw 150 mm

masa szpachlowa + taÊma przek∏adkowa

profil noÊny
CD 60x27

∏àcznik mocujàcy odpowiedni do danego
pod∏o˝a, rozstaw ≤500mm

wkr´t TN 3,5x35
rozstaw 150 mm

p∏yta masywna F/GKF 2x20 mm

Po∏àczenie ze Êcianà

Styk poprzeczny

Zak∏ad p∏yt
≥70 mm

Po∏àczenie ze Êcianà

Styk poprzeczny

Po∏àczenie ze Êcianà

Po∏àczenie ze Êcianà
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Composite

D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

24

Zu˝ycie materia∏ów

D113

 1 • bez odpornoÊci ogniowej
p∏yta Knauf A/GKB / H2GKBI   12,5 mm

do 0,15 *) wieszak: 1100 mm; profil g∏ówny 1250 mm; profil noÊny: 500mm

2 • bez odpornoÊci ogniowej   EI30 od do∏u
p∏yta Knauf A/GKB / H2/GKBI lub F/GKF / FH2/GKFI 2x12,5 mm

do 0,30 *) wieszak: 650 mm; profil g∏ówny 1250 mm; profil noÊny: 500mm

3 • EI30 od góry
p∏yta Knauf F/GKF / FH2/GKFI 15 mm

do 0,30 *) wieszak: 650 mm; profil g∏ówny 1250 mm; profil noÊny: 500mm

D111

1 • bez odpornoÊci ogniowej
p∏yta Knauf A/GKB / H2/GKBI 12,5 mm

do 0,15 *) wieszak: 1000 mm; ∏ata g∏ówna 900 mm; ∏ata noÊna: 500mm

2 • bez odpornoÊci ogniowej - EI30 od do∏u
p∏yta Knauf A/GKB / H2/GKBI lub F/GKF / FH2/GKFI 2x12,5 mm

do 0,30 *) wieszak: 850 mm; ∏ata g∏ówna 700 mm; ∏ata noÊna: 500mm

*) klasa obcià˝enia kN/m2
**) wymagane tylko przy ochronie przecipo˝arowej
wg zap. = w zale˝noÊci od zapotrzebowania

Zu˝ycie materia∏ów na m2 sufitu bez uwzgl´dnienia odpadów. Podane iloÊci odnoszà si´ do powierzchni sufitu o wymiarach 10m x 10m = 100m2

Nazwa artyku∏u Jednostka IloÊç jako wartoÊç Êrednia
materia∏ obcy = wydrukowany kursywà D111 D113

1 2 1 2 3

Po∏àczenie ze Êcianà m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4Profil UD 28x27x0,6; d∏ugoÊç 3 m

odpowiedni dla pod∏o˝a Êrodek mocujàcy szt. 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8np. ko∏ek metalowy-sufitowy Knauf

Konstrukcja
ko∏ek metalowy-sufitowy Knauf szt 1.3 2 0,7 1,2

-
lub dopuszczony Êrodek mocujàcy 1,2

Wieszak bezpoÊredni do CD 60x27 - - 0,7 1,2 -
wkr´ty 2xLN 3,5x9 mm (skr´cone z profilem CD) - - 1,4 2,4 -
lub wieszak bezpoÊredni do ∏at drewnianych szt 1,3 2 - - -
wkr´ty 2xTN 3,5x25 mm (skr´cone z ∏atà drewnianà) 2,6 4 - - -

lub

drut z oczkiem 1,3 2 0,7 1,2 -
wieszak kotwowy z zapadkà do CD 60x27 - - 0,7 1,2 -
lub wieszak kotwowy uniwersalny do CD 60x27 szt - - 0,7 1,2 -
lub wieszak do konstrukcji drewnianej 1,3 2 - - -
wkr´ty 2xTN 3,5x25 mm (skr´cone z ∏atà drewnianà) 2,6 4 - - -

lub

górna cz´Êç wieszaka noniuszowego - - 0,7 1,2 1,2
zatyczka do noniusza - - 0,7 1,2 1,2
dolna cz´Êç wieszaka noniuszowego - - 0,7 1,2 1,2
wkr´ty 2xLN 3,5x9 mm (skr´cone z profilem CD) szt - - - - 2,4
lub wieszak kotwowy uniwersalny do CD 60x27 - - 0,7 1,2 -
lub ∏àcznik uniwersalny jako podwieszenie - - 0,7 1,2 -
wkr´ty 2x LB 3,5x9,5 mm - - - 2,4** -

Profil CD 60x27x0,6; 4m d∏ugoÊci m - - 0,8 0,8 0,8
∏àcznik wzd∏u˝ny do profili CD szt - - 0,2 0,2 0,2
Profil CD 60x27; 1,19 m d∏ugoÊci m - - 2,1 2,1 2,1
∏àcznik jednopoziomowy do CD 60x27 - - 1,7 1,7 1,7
wkr´ty 2xLN 3,5x9 mm (skr´cone z profilem CD) szt - - - - 6,8
∏àcznik uniwersalny - - 3,4 3,4 -

∏ata g∏ówna 50x30 mm m 1,2 1,5 - - -
∏ata noÊna 50x30 mm m 2,1 2,1 - - -
wkr´ty Knauf TN 4,3x55 mm (∏ata noÊna skr´cona z ∏atà g∏ównà) szt 2,5 3,2 - - -

we∏na mineralna (uwzgl´dniç ochron´ przeciwpo˝arowà) m2 wg zap. wg zap. wg zap. wg zap. 1

P∏yty Knauf (zobacz poni˝ej) m2 1 2 1 2 1

Mocowanie p∏yt Knauf

TN 3,5 x 25 mm - - 23 9 23
wkr´ty TN 3,5 x 35 mm szt 17 9 - 23 -

TN 3,5 x 45 mm - 17 - - -

Szpachlowanie
TaÊma przek∏adkowa m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Knauf Unifliott przy szpachlowaniu r´cznym 25 kg/worek lub 5 kg/worek kg 0,3 0,5 0,3 0,5 0,35
Knauf Jointfiller Super przy szpachlowaniu maszynowym ; 20 kg/worek kg 0,4 0,6 0,4 0,6 0,45
taÊma spoinowa m 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
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Composite

D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych
Zu˝ycie maeria∏ów

25

D116

1 • bez odpornoÊci ogniowej
p∏yta Knauf A/GKB / H2/GKBI 12,5 mm

 (R)EI30 pod stropem surowym II-III
p∏yta Knauf F/GKF / FH2/GKFI 12,5mm

do 0,15 *) wieszak: 2050 mm; profil g∏ówny 1000 mm; profil noÊny: 500mm

2 • bez odpornoÊci ogniowej
p∏yta Knauf A/GKB / H2/GKBI 2x12,5 mm

 • EI30 od do∏u / REI30 pod strop surowy I - III
p∏yta Knauf F/GKF / FH2/GKFI 2x12,5 mm

do 0,30 *) wieszak: 1300 mm; profil g∏ówny 1000 mm; profil noÊny: 500mm

3 • EI90 tylko od do∏u
p∏yta Knauf F/GKF / FH2GKFI 2x20 mm

do 0,30 *) wieszak: 1000 mm; profil g∏ówny 800 mm; profil noÊny: 400mm

*) klasa obcià˝enia wg. zap. = w zale˝noÊci od zapotrzebowania

D112

1   • bez odpornoÊci ogniowej  • (R)EI30 pod stropem surowym I-III
p∏yta Knauf A/GKB / H2/GKBI lub F/GKF  / FH2/GKFI 12,5 mm

do 0,15 *) wieszak: 950 mm; profil g∏ówny 1000 mm; profil noÊny: 500mm

2 • bez odpornoÊci ogniowej
p∏yta Knauf A/GKB / H2/GKBI 2x12,5 mm

  • EI30 tylko od do∏u / REI30 pod stropem surowym I - III
p∏yta Knauf F/GKF / FH2/GKFI 2x12,5 mm

do 0,30 *) wieszak: 750 mm; profil g∏ówny 1000 mm; profil noÊny: 500mm

3 • EI90 od do∏u
p∏yta Knauf F/GKF / FH2/GKFI 2x20 mm

do 0,30 *) wieszak: 700 mm; profil g∏ówny 800 mm; profil noÊny: 400mm

4 • (R)EI120 pod stropem surowym III
p∏yta Knauf F/GKF 18mm

do 0,30 *)  wieszak: 750 mm; profil g∏ówny 1000 mm; profil noÊny: 400mm

Zu˝ycie materia∏ów na m2 sufitu bez uwzgl´dnienia odpadów. Podane iloÊci opierajà si´ na pow. sufitu o wymiarach 10m x 10m = 100m2

Nazwa artyku∏u Jednostka IloÊç jako wartoÊç Êrednia
materia∏ obcy = wydrukowany kursywà D111 D116

1 2 3 4 1 2 3

Po∏àczenie ze Êcianà
Profil UD 28x27x0,6; d∏ugoÊç 3 m m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

odpowiedni dla pod∏o˝a Êrodek mocujàcy
np. ko∏ek metalowy-sufitowy Knauf szt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Konstrukcja
ko∏ek metalowy-sufitowy Knauf szt
lub dopuszczony Êrodek mocujàcy 1,2 1,5 2,0 1,5 0,7 1 1,4

Wieszak bezpoÊredni do CD 60x27 1,2 1,5 2,0 1,5 - - -
wkr´ty 2xLN 3,5x9 mm (skr´cone z profilem CD) szt 2,4 3,0 4,0 3,0 - - -
lub
drut z oczkiem
wieszak kotwowy z zapadkà do CD 60x27 szt 1,2 1.5 2,0 1,5 - - -
lub wieszak kotwowy uniwersalny do CD 60x27
lub
górna cz´sç wieszaka noniuszowego 1,2 1,5 2,0 1,5 0,7 1 1,4
zatyczka do noniusza 1,2 1,5 2,0 1,5 0,7 1 1,4
dolna cz´Êç wieszaka noniuszowego 1,2 1,5 2,0 1,5 - - -
wkr´ty 2xLN 3,5x9 mm (skr´cone z profilem CD) szt - - 4,0 - - - -
lub wieszak kombinowany do CD 60x27 1,2 1,5 2,0 1,5 - - -
lub uchwyt noniuszowy do CD 60x27 1,2 1,5 2,0 1,5 - - -

Uchwyt noniuszowy do UA 50x40 szt - - - - 0,7 1 1,4

Profil CD 60x27x0,6; 4m d∏ugoÊci m 3,2 3,2 3,9 3,7 2,1 2,1 2,6
∏àcznik wzd∏u˝ny do profili CD szt 0,6 0.6 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5

profil UA 50x40 m - - - - 1,1 1,1 1,3
profil UW 50x40 (jako po∏aczenie wzd∏u˝ne profili UA) m - - - - 0,04 0,04 0,05

∏àcznik krzy˝owy do CD 60x27 szt 2,3 2,3 3,4 2,9 - - -
kàtownik kotowy do CD 60x27 4,6 4,6 6,8 5,8

∏àcznik krzy˝owy do UA 50x40 szt - - - - 2,3 2,3 3,4

we∏na mineralna (uwzgl´dniç ochron´ przeciwpo˝arowà) m2 wg zap. wg zap. wg zap. - wg zap. wg zap.  wg zap.

P∏yty Knauf (zobacz poni˝ej) m2 1 2 2 1 1 2 2

Mocowanie p∏yt Knauf

                      TN 3,5 x 25 mm 17 9 - - 17 9 -
wkr´ty            TN 3,5 x 35 mm szt - 17 15 20 - 17 15
                      TN 3,5 x 45 mm - - 25 - - - 25

Szpachlowanie
TaÊma przek∏adkowa m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Knauf Unifliott przy szpachlowaniu r´cznym 25 kg/worek lub 5 kg/worek kg 0,3 0,5 0,8 0,4 0,3 0,5 0,8

Knauf Jointfiller Super przy szpachlowaniu maszynowym ; 20 kg/worek kg 0,4 0,6 - 0,5 0,4 0,6 -

TaÊma spoinowa m 0,45 0,45 0,5 0,45 0,45 0,45 0,5
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Teksty ofertowe

Poz. Opis IloÊç Cena jednostkowa WartoÊç
......... Sufit podwieszony *

WysokoÊç wbudowania w m……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Klasa odpornoÊci ogniowej EI30/EI60/EI90*,
*dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej przy
oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego, */
*dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej przy
oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego i przestrzeni mi´dzystropowej, */
*dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej przy
oddzia∏ywaniu ognia od przestrzeni mi´dzystropowej dla ochrony po∏o˝onego ni˝ej pomieszczenia, */
*dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej przy
oddzia∏ywaniu ognia od przestrzeni mi´dzystropowej i od do∏u dla ochrony po∏o˝onego
ni˝ej pomieszczenia, stropu surowego i przestrzeni mi´dzystropowej */
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, rozstaw osiowy w cm…/
Belka stalowa, profil......, rozstaw osiowy w cm….., *
Wykonanie z p∏yt ekranujàcych LaVita.*
Produkt / System Systemy sufitowe Knauf D111/D112/D113/D116*

.........m2 .........PLN .........PLN

. ........ Sufit podwieszony *
WysokoÊç wbudowania w m……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Klasa odpornoÊci ogniowej w po∏àczeniu ze stropem REI30/REI60/REI90/REI120*,
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, rozstaw osiowy w cm…/
Wykonanie z p∏yt ekranujàcych LaVita/Fireboard*
Produkt / System Systemy sufitowe Knauf D112/D113/D116* ..........m2 ...........PLN .........PLN  

  . .

. ........ Sufit podwieszony *
WysokoÊç wbudowania w m……….., wysokoÊç podwieszenia w cm ………..,
Klasa odpornoÊci ogniowej EI30/EI60/EI90*,
*dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej przy
oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego, */
*dla samodzielnych sufitów podwieszonych posiadajàcych klas´ odpornoÊci ogniowej przy
oddzia∏ywaniu ognia od do∏u dla ochrony stropu surowego i przestrzeni mi´dzystropowej, */
Pod∏o˝e mocowania ˝elbet/belki drewniane, rozstaw osiowy w cm…/
Belka stalowa, profil......, rozstaw osiowy w cm….., *
Wykonanie sufitu z profili g∏ównych i noÊnych,
zawieszenie na wieszakach bezpoÊrednich/noniuszowych*,
Ok∏adzina z p∏yt ogniochronnych F/GKF, gruboÊç 2x12,5/18+15/20+20 mm*,
Wykonanie sufitu widocznego z profili g∏ównych i noÊnych,
zawieszenie na wieszakach bezpoÊrednich/noniuszowych*,
Wierzchnia warstwa z p∏yt A/GKB, gruboÊç 12,5mm,
Produkt / System Sufit Knauf D112 pod sufitem z odpornoÊcià ogniowà D112/D113/D116*  .........m2 .........PLN .........PLN

......... Po∏àczenie jako profil UD 28/27, sztywny, wymagania po˝arowe EI 30,
Dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych, dodatkowa konstrukcja,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr……….. .........m2 .........PLN .........PLN

......... Szczelina, otwarta/ukryta z………
Jako dodatek dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych, dodatkowa konstrukcja,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr……….. .........m2 .........PLN ........PLN

......... Szczelina dylatacyjna, wymagania po˝arowe
Jako dodatek dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych,
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr……….. .........m2 .........PLN  .........PLN

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

......... Otwór, wzmocnienie konstrukcji,
do wbudowania klap rewizyjnych / ......
Jako dodatek dla systemów sufitowych / samodzielnych sufitów podwieszonych,
Wymiary w mm.........
Wykonanie zgodnie z rysunkiem nr……….. .........szt.  .........PLN .........PLN

......... Klapa rewizyjna,
GruboÊç mm…, rozmiar w mm…
Wykonanie z zabezpieczeniem ramienia klapy. Dla sufitów podwieszonych,
Produkt: klapa rewizyjna Kanuf D 171 .........szt. .........PLN  .........PLN

. ........ Koƒcowe szpachlowanie elementów wbudowanych w sufit . ........szt. .........PLN .........PLN

* niepotrzebne skreÊliç. .......sumaPLN
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Konstrukcja + monta˝

Konstrukcja

Konstrukcj´ noÊnà sufitów z p∏yt gipsowych Knauf
s tanowi  rusz t  z  ∏a t  d rewn ianych  lub  p ro f i l i
metalowych podwieszony do stropu surowego za
pomocà systemu wieszaków Knauf.
P∏yty gipsowo-kartonowe Knauf zwyk∏e A/GKB,
impregnowane H2/GKBI, ogniochronne F/GKF,
ogn ioch ronne  i  impregnowane  FH2/GKFI ,
ekranujàce La Vita przykr´cane sà do drewnianej
konstrukcj i  z ∏at g∏ównych i noÊnych (D111),
dwupoziomowej metalowej konstrukcji z profili
g ∏ ó w n y c h  i  n o Ê n y c h  ( D 1 1 2 / D 1 1 6 ) ,
jednopoziomowej metalowej konstrukcji z profili
g∏ównych i noÊnych (D113).

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszà zostaç
powtórzone w konstrukcji sufitu podwieszonego. W
przypadku wymiarów konstrukcji sufitu wi´kszych
n i .  1 5  m  l u b  z n a c z n i e  z w ´ ˝ a j à c y c h  s i ´
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.
Stosujàc p∏yty ekranujàce Knauf LaVita uzyskuje

si´ silne ekranowanie fal elektromagnetycznych o
wysokiej  cz´stot l iwoÊci  oraz zmiennych pól
elektrycznych o niskich cz´stotliwoÊciach.
Zabezp ieczen ie  an tyko rozy jne  p ro f i l i  j es t
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.

Monta˝

Mocowanie do stropów surowych.
-  drewnianych:  wkr´ty szybkiego monta˝u,
- ˝elbetowych: ko∏ki metalowe-sufitowe Knauf,
-  z  i nnych  ma te r i a ∏ ów :  ∏ àczn i k i  mocu jàce
odpowiednie do danego pod∏o˝a.

O c h r o n a  p r z e c i w p o ˝ a r o w a  o d  g ó r y .
Stosowaç ko∏ki metalowe-sufitowe dopuszczone
ze wzgl´du na ochron´ przeciwpo˝arowà. D113:
podw ieszen ie  p ro f i l i  CD60 /27  za  pomocà
wieszaków noniuszowych. D116: podwieszenie
p r o f i l i  U A 5 0 / 4 0  z a  p o m o c à  u c h w y t ó w
noniuszowych lub pr´tów gwintowanych M8 z
podk∏adkà i nakr´tkà.

Podwieszenie.
Za pomocà drutu z oczkiem i wieszaka kotwowego
z zapadkà, ∏àcznika uniwersalnego, wieszaka
k o t w o w e g o  u n i w e r s a l n e g o ,  w i e s z a k a  d o
konstrukcji drewnianej, wieszaka bezpoÊredniego,
uchwytu noniuszowego, wieszaka noniuszowego.

Po∏àczenia profili/∏at
- D111: ∏ata g∏ówna 50/30 z ∏atà noÊnà: wkr´t
szybkiego monta˝u TN 4,3x55 mm
- D112: profil g∏ówny CD / profil noÊny CD: ∏àcznik
krzy˝owy do prof i l i  CD lub ∏àcznik kotwowy
- D113: profil g∏ówny CD / profil noÊny CD: ∏àcznik
j ednopoz iomowy  l ub  ∏ àczn i k  un iwe rsa lny
- D116: profil g∏ówny UA/ profil noÊny CD: ∏àcznik
krzy˝owy UA/CD

Po∏àczenie ze Êcianà
Profil UD 28/27 jako pomoc monta˝owa lub przy
o c h r o n i e  p r z e c i w p o ˝ a r o w e j :  m o c o w a n i e
∏àcznikami odpowiednimi do danego pod∏o˝a.
Przy wymaganiach izolacyjnoÊci akustycznej
zastosowaç taÊm´ akustycznà szer.  30mm.

Ok∏adzina
- P∏yty mocowaç poprzecznie do ∏at noÊnych
(D111) / profi l i  noÊnych (D112/D113/D116).
- Poprzeczne styki p∏yt przesuwaç o co najmniej

400 mm i  umieszczaç na ∏atach /  prof i lach.
- Mocowanie p∏yty rozpoczynaç od jej Êrodka, aby
uniknàç odkszta∏ceƒ. Przy przykr´caniu p∏yty
mocno dociskaç do konstrukcji.
- Przy po∏àczeniach z innymi elementami budowli
s t o s o w a ç  t a Ê m ´  p r z e k ∏ a d k o w à  z  m a s à
szpachlowà lub akrylem. Przy wymaganiach
odpornoÊci  ogniowej po∏àczenie rozwiàzaç
zgodnie ze szczegó∏em.

Ok∏adziny wielowarstwowe

W przypadku  ok ∏adz in  w ie lowars twowych
poszczególne warstwy p∏yt nale˝y montowaç z
przesuni´tymi stykami zgodnie ze schematem
u k ∏ a d a n i a .  K a ˝ d à  w a r s t w ´  d o c i s n à ç  d o
konstrukcji. Przy mocowaniu pierwszej warstwy
mo˝na rozstaw Êrodków mocujàcych zwi´kszyç
trzykrotnie, (w przypadku gdy druga warstwa
b´dzie mocowana w ciàgu tego samego dnia
roboczego).
Prze ok∏adzinie wielowarstwowej wystarczajàce
jest wype∏nienie spoin pierwszej warstwy p∏yt bez
wykonywania dalszych czynnoÊci zwiàzanych ze
szpachlowaniem.

Mocowanie p∏yt wkr´tami TN

Ok∏adzina gruboÊç w mm Konstrukcja metalowa Konstrukcja drewniana

≤15 TN 3,5 x 25 mm TN 3,5 x 35 mm
18-25 TN 3,5 x 35 mm TN 3,5 x 45 mm
2 x 12,5 TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x35 mm TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x45 mm
18+15 TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x45 mm TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x55 mm
2x20 / 25+18 TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x55 mm

1. warstwa p∏yt

2. warstwa p∏yt12
00

12
00

12
00

12
00



Zeszyt D11 16-28 2/27/07 3:23 PM Page 28 

Composite

D11 Systemy sufitowe Knauf z p∏yt gipsowych

Konstrukcja i monta˝

Technika spoinowania

Materia∏y do szpachlowania
- Bez taÊmy spoinowej szpachlowanie r´czne masà
Uniflott. Przy zastosowaniu taÊmy spoinowej
szpachlowanie r´czne masà Fugenfuller Leicht.
- Dost´pna masa Uniflott impregnowana do p∏yt
impregnowanych H2/GKBI.

Wykonanie
- Przy ok∏adzinach wielowarstwowych spoiny
spodnich warstw wype∏niaç masà szpachlowà.
- ¸by wkr´tów zaszpachlowaç.

T e m p e r a t u r a  w  c z a s i e  o b r ó b k i  /  k l i m a t
- Szpachlowanie mo˝na wykonaç dopiero wtedy, gdy
nie wyst´pujà wi´ksze zmiany d∏ugoÊci p∏yt, np.:
wsku tek  zm ian  w i l go tnoÊc i  i  t empera tu ry .
-  W  t r a k c i e  s z p a c h l o w a n i a  t e m p e r a t u r a
pomieszczenia powinna wynosiç co najmniej 10°C.
Przy s tosowaniu jast rychu z  lanego asfa l tu
szpachlowaç dopiero po jego u∏o˝eniu.

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 gipsowe Knauf mo˝na nak∏adaç nast´pujàce
rodzaje pow∏ok:
- Tapety: papierowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych.
Dopuszczone jest stosowanie klejów na bazie
celulozy metylowej. Po naklejeniu tapet papierowych i
z  w∏ókna szk lanego zapewniç  dosta tecznà
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 nadajà si´ do stosowania
jako pow∏oki dla pod∏o˝y

z p∏yt gipsowych. Dyspersyjne farby silikatowe mogà
byç s tosowane pod warunk iem dok∏adnego
przestrzegania wskazówek producenta farby.
W przypadku p∏yt gipsowych, wystawionych na
d∏u˝sze oddzia∏ywanie Êwiat∏a s∏onecznego, mogà
przebijaç przez warstw´ malarskà ˝ó∏te plamy
(za˝ó∏cenie). Zaleca si´ w zwiàku 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.

M o c o w a n i e  o b c i à ˝ e ƒ  d o  s u f i t ó w  K n a u f

- Oprawy oÊwietleniowe, szyny zas∏on itp. mo˝na
mocowaç do sufitów z p∏yt gipsowych za pomocà
dybli do p∏yt GK.
- Pojedyncze obcià˝enie mocowane bezpoÊrednio do
ok∏adziny nie powinny przekraczaç wartoÊci 0,06 kN
na  sze rokoÊc i  p ∏ y t y  i  na  me t r  j e j  d ∏ugoÊc i .

- Obcià˝enia wi´ksze od powy˝szego nale˝y
mocowaç do konstrukcj i  suf i tu lub do stropu
surowego. W przypadku, gdy przenoszone sà przez
konstrukcj´ suf i tu stanowià one obcià˝enia
dodatkowe, które nale˝y uwzgl´dniç w obliczeniach
ci´˝aru w∏asnego sufitu.
- Przy wymogach odpornoÊci ogniowej nie wolno

mocowaç ˝adnych obcià˝eƒ do ok∏adziny lub
konstrukcji sufitu, a jedynie do stropu surowego.
- System „Sufit pod sufitem” umo˝liwia zamocowanie
widocznego sufitu o ci´˝arze 0,15kN/m2 do sufitu z
odpornoÊcià ogniowà.

® 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.

D11/POL/PL/02.07

www.knauf.pl

mail@knauf.pl

Tel.: 022/57-25-100

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

Knauf Sp. z o.o.
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