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Przedmowa
Ze względu na dużą liczbę wymogów branżowych i technicznych projekty hoteli wymagają większego doradztwa
fachowego, aniżeli większość innych inwestycji budowlanych. Szybko dostępne informacje umożliwiają szybsze
podejmowanie decyzji i uzyskiwanie zezwoleń oraz pozawalają zaoszczędzić czas i pieniądze we wszystkich fazach planowania i budowy.
Bez względu na to, czy mamy do czynienia z nowym budownictwem, czy też z renowacją, nie można wyobrazić sobie hotelu bez zastosowania inteligentnych rozwiązań w suchej zabudowie. Dowolność w projektowaniu, szybkość,
bezpieczeństwo i różnorodność wzornictwa to tylko kilka spośród wielu zalet systemów Knauf. Niniejszy podręcznik
jako pierwszy w postaci pragmatycznie przygotowanego dokumentu łączy wszystkie informacje konieczne do realizacji projektu uwieńczonej sukcesem.
Podstawowa koncepcja obejmuje wymogi i odpowiednie możliwości zastosowania systemów w suchej zabudowie
Knauf w różnych obszarach hotelu. Najróżniejsze rozwiązania systemowe dla sufitów, ścian, posadzek i ścian zewnętrznych przedstawione zostały przy pomocy typowych danych technicznych.
W szczególny sposób zostały przy tym uwzględnione najważniejsze z budowlano-fizycznego punktu widzenia kryteria izolacji dźwiękowej i ochrony przeciwpożarowej.
Niniejszy podręcznik został przygotowany jako wsparcie dla decydentów w trakcie planowania i realizacji wszystkich projektów hoteli - bez ograniczeń w odniesieniu do ich typów i kategorii.
Skierowany jest do właścicieli, prezesów, przedsiębiorców działających w ramach franczyzy, administratorów hoteli, planistów i architektów.
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1. Strefy hotelu

Wpływ materiałów budowlanych na emisję CO2
Wybór materiałów budowlanych, które używane są w hotelach, odgrywa ważną rolę dla wygody gości hotelowych.
Ma on jednak również znaczący wpływ na środowisko.
Materiały budowlane w trakcie okresu ich istnienia w zróżnicowanym stopniu wpływają na różne obszary środowiska i zdrowia. Ekologiczna optymalizacja oznacza znalezienie najlepszych rozwiązań z uwzględnieniem możliwie wielu spośród tych obszarów i oddziaływań. Zrównoważone budownictwo obejmuje całkowity okres istnienia
materiału budowlanego: wytwarzanie produktów budowlanych, stworzenie projektu budowlanego, wykorzystanie
i eksploatację oraz odpowiednie zużytkowanie, jak również usunięcie odpadów produktu budowlanego.
W przypadku ekologicznego postrzegania materiału budowlanego uwzględniane jest przede wszystkim niewielkie
zużycie zasobów energetycznych i potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, tzn. wpływ danego materiału do
emisji CO2. Takie postrzeganie jest ważne, ponieważ powszechnie wiadomo, że do 35% emisji CO2 budynku pochodzi z obróbki produktów budowlanych i procesów produkcyjnych. Płyty Knauf składają się z naturalnego gipsu,
z gipsów przemysłowych nadających się do powtórnego przetworzenia i gipsu pochodzącego z recyklingu. Karton
składa się co najmniej w 95% z makulatury pochodzącej z recyklingu.
Bilans CO2 płyty Knauf zmniejszony zostaje przez wydajną pod względem energetycznym produkcję, ekonomiczny
transport i proste procesy obróbki.
Szczególna metoda recyklingu w wysokim stopniu umożliwia ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych. Liczne lokalizacje produkcji umożliwiają w skali międzynarodowej zastosowanie rozwiązań logistycznych w odniesieniu
do budowy, pozwalających zaoszczędzić energię i mających również pozytywny wpływ na całkowity bilans CO2.
W nowym budownictwie i w renowacji hoteli widoczny jest coraz silniejszy trend, w przypadku którego zrównoważone budownictwo wykorzystywane jest również jako ważne narzędzie marketingowe.

Ochrona zasobów naturalnych dzięki zastosowaniu gipsu REA
Już w 1977 Knauf przeprowadził pierwsze testy z zastosowaniem gipsu pochodzącego z recyklingu z urządzeń do
odsiarczania gazów spalinowych (REA). Dawna spółka córka Anlagenbau KRC – Knauf Research Cottrell stworzyła we współpracy z przemysłem energetycznym dwustopniową metodę odsiarczania gazów spalinowych, służącą
do produkcji gipsu REA, który może być powtórnie wykorzystywany. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia
o dużych instalacjach paleniskowych w roku 1983 proces ten należy do wiodących metod na całym świecie.
Dzięki zaangażowaniu firmy Knauf w ramach doradztwa metodologiczno – technicznego i odbioru wytwarzanego
gipsu REA oraz znaczącym inwestycjom ze strony przemysłu energetycznego można uniknąć emisji dużych ilości
siarki, a w zamian za to inwestować w pozyskiwanie wartościowych surowców.
Z 6 milionami ton rocznie pochodzącymi z ponad 40 elektrowni Knauf jest do dziś liderem w branży na całym świecie pod względem wykorzystania gipsu REA.
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1. Strefy hotelu

Howard Johnson Resort & Spa, Pilar, Argentyna
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1.1 Hol wejściowy i recepcja

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z wystrojem ekskluzywnym, intymnym, formalnym czy też swobodnym, nic nie wpływa bardziej na ogólne wrażenie hotelu niż strefa wejścia i recepcji.
Dlatego też doświadczeni planiści rozważają podczas projektowania dwa kluczowe czynniki: wrażenie wizualne i funkcjonalność.
Ponieważ strefa recepcji jest intensywnie wykorzystywana i wykazuje duże "natężenie ruchu", pierwszy wybór pada na wytrzymałe,
trwałe materiały. Przy wyborze materiału oprócz wytycznych dotyczących stylu i poziomu cen, do którego dążymy, należy uwzględnić również otoczenie i warunki klimatyczne.

Strefa publiczna jako kluczowy czynnik
Jest to publicznie dostępny obszar hotelu, który określa subtelną
różnicę pomiędzy różnymi typami hoteli. Recepcja jako centralny
punkt wszelkich aktywności hotelu tworzy łącznik pomiędzy strefą
publiczną składającą się z recepcji, restauracji, baru etc. a strefą
pokoi dla gości. Ogólnym celem w trakcie planowania i projektowania dla wszystkich typów hoteli jest zatem także rozmieszczenie
strefy publicznej wokół recepcji. Struktura ta ułatwia gościom hotelowym orientację i zapewnia wzajemne uzupełnianie się funkcji.
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1. Strefy hotelu

Hotel Madero by Sofitel, Buenos Aires, Argentyna

Wyznaczyć własny kierunek
Przy wejściu głównym nawiązywany jest pierwszy kontakt z klientem. Wywarte tutaj wrażenie odgrywa krytyczną
rolę w momencie określania stylu i charakteru całego hotelu. Dzięki materiałowi, jakim jest gips otwierają się prawie
nieograniczone możliwości w kształtowaniu przestrzeni – rozwiązania systemowe Knauf pomagają zrealizować je
w prosty i ekonomiczny sposób. Dzięki fasetom oświetleniowym, kopułom, sklepieniom i wykonywanym na miarę
elementom w niepowtarzalny sposób można zaaranżować każdy kierunek w stylizacji.

Gra kolorów i form
Nieograniczona gra kolorów i form zalicza się do największych zalet suchych technologii budowlanych. Sufity wg
wzornictwa Knauf umożliwiają stworzenie gładkich powierzchni sufitowych bez połączeń z harmonijnie zintegrowanym oświetleniem i wyciszającą akustyką. Na życzenie i w zależności od potrzeb sufity te "ukrywają" poza tym
niewidoczne nagłośnienie (Soundboard Knauf), jak również instalacje wewnętrzne, sygnalizatory pożarowe i klimatyzację.

Sufity o wielu obliczach
Lobby i obszar wejścia są podstawą pierwszych akustycznych i optycznych wrażeń z hotelu. Dlatego też ważne
jest właściwe wzornictwo sufitów, które pasować będzie do pozostałej przestrzeni pod względem akustycznym, jak
również estetycznym. Dzięki szerokiej palecie wzorów, kolorów, perforacji, jak również kształtów krawędzi sufity
Cleaneo Akustik, Heradesign, zapewniają różnorodność akustyczną i wiele możliwości projektowania.
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1.1 Hol wejściowy i recepcja

Komfort bez przeciągu
Zaprojektowane z polotem otwarte hole recepcyjne nie stanowią optymalnego otoczenia dla grzejników. Aby zapewnić pożądaną temperaturę pomieszczenia, ogrzewanie nawiewne i klimatyzacja muszą być napędzane za pomocą dużych prędkości strumienia powietrza – nieprzyjemnym skutkiem tego jest przeciąg. Podłoga podniesiona
Knauf Integral ze zintegrowanym ogrzewaniem / chłodzeniem podłogowym jest energooszczędna w eksploatacji
podczas ogrzewania i chłodzenia oraz umożliwia podpowierzchniowe położenie instalacji w pustej przestrzeni.
Montowanie dodatkowych instalacji np. w celu rozbudowy sieci informatycznych w ladzie recepcyjnej jest możliwe w każdej chwili dzięki gniazdom elektrycznym i płytom rewizyjnym. Jeśli w przypadku wystaw potrzebne są
dodatkowe instalacje, można je zamontować w każdym miejscu podłogi w łatwy i szybki sposób. Plątanina kabli
w przypadku systemów podłóg podniesionych Integral Knauf należy do przeszłości.

Quality Spa&Resort Son, Oslo, Norwegia
Architekt: Halvorsen&Reine
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1. Strefy hotelu

Hotel Faena + Universe, Buenos Aires, Argentyna
Projekt Philip Starck

Strona

10

1.1 Hol wejściowy i recepcja

Novotel Dubai, UAE
Architekt: LW Design

Konstruktywna profilaktyka
To właśnie w strefie recepcji należy zapewnić zabezpieczenia w ramach ochrony przeciwpożarowej, izolacji dźwiękowej i podwyższonej odporności na obciążenia mechaniczne. Płyta Diamant Knauf, dzięki szczególnym właściwościom technicznym stanowi idealny, wytrzymały materiał budowlany do zastosowania w strefach o wysokiej
częstotliwości użytkowania.

Dowolność projektowania bez kompromisów

Kto ceni sobie błogą, przytulną atmosferę drewnianej podłogi, nie musi już rezygnować z prawdziwych drewnianych
powierzchni tylko dlatego, że ochrona przeciwpożarowa nakazuje zastosowanie niepalnych materiałów budowlanych. Dzięki GIFAtec Knauf Integral oferuje nadające się do fornirowania płyty gipsowo - włóknowe, które zostały
przetestowane i mimo pokrycia fornirem zaklasyfikowane jako niepalne. Oczywiście płyty z tworzyw GIFAtec mogą
być formowane również wtedy, gdy pokryte są innymi powłokami, przy czym nie tracą one swej właściwości, jaką
jest niepalność. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z podłogą, ścianą, czy też sufitem, materiał ten znajduje
uniwersalne zastosowanie – podczas projektowania można puścić wodze fantazji.

Komfort przestrzeni
Strefa recepcji w hotelu powinna sprawiać wrażenie gościnności. Dlatego też przestrzeń ta musi zapewniać zachęcającą i przyjazną atmosferę, jak również emanować jasnością oraz lekkością. Dzięki ofercie sufitów i okładzin
ściennych Danoline dla dużych przestrzeni, jak choćby recepcje, istnieją różnorodne możliwości kształtowania
powierzchni akustycznych. W przypadku produktów Danoline niewielki stopień połysku farby w połączeniu z lekko
chropowatą powierzchnią zapewnia dobre rozpraszanie światła, przy czym dzięki białemu odcieniowi światło wpadające oddziałuje miękko i zostaje odpowiednio rozproszone w danym pomieszczeniu.
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1. Strefy hotelu

Siła tkwi w spokoju
Nie każdy wie, w jak dużym stopniu sufit wpływa na akustykę pomieszczenia. Właśnie w obszarach o wielu gładkich i twardych powierzchniach, jak hole wejściowe i strefa recepcji, sufit może być pomocny jako funkcjonalny
element wspomagający, który służy do "wyciszenia". Sufity akustyczne Cleaneo® Knauf z efektem oczyszczania
powietrza i sufity akustyczne Heradesign, AMF łączą wysoką absorpcję dźwięku z ujmującym wzornictwem.

Perfekcyjny sufit
Systemy sufitowe Knauf wyróżnia wysoka funkcjonalność. Umożliwiają one zabudowę urządzeń technicznych (np.
Knauf Soundboard, niewidoczny zabudowany głośnik), a także niezakłócony dostęp do pustej przestrzeni ponad
sufitem dzięki klapom rewizyjnym Alutop, które pozbawione są widocznych krawędzi.
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1.1 Hol wejściowy i recepcja

Sofitel La Reserva, Cardales,
Argentyna
Strona
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1. Strefy hotelu

Sale konferencyjne i bankietowe są w wielu hotelach centralnymi pomieszczeniami. W celu zapewnienia wysokiego stopnia wykorzystania pomieszczenia
te są najczęściej urządzane w sposób multifunkcjonalny.
Aby móc spełnić wiele różnorodnych wymogów, konieczne jest szczegółowe
planowanie. Oprócz stylistyki wnętrz ze zmiennym oświetleniem i przyłączami instalacji wewnętrznych konieczne są przede wszystkim chroniące przed
dźwiękiem ściany działowe po to, by oprócz elastyczności zapewnić także spokój i dyskrecję w rozdzielonych pomieszczeniach.
Systemy ścienne i sufitowe Knauf zapewniają różnorodność indywidualnych
rozwiązań, dzięki którym mogą zostać spełnione wymogi stawiane w przypadku sal spotkań. System suchej zabudowy Knauf Diamant spełnia wszystkie
możliwe wymogi za pomocą tylko jednej płyty. Knauf Diamant jest odporną
płytą o niesamowicie różnorodnym zastosowaniu.

Stylistyka akustyczna
Komfort akustyczny w budynkach, jak np. sale konferencyjne, zapewniany jest
dzięki stylistyce akustycznej – kompleksowa metoda regulacji odgłosów, która
uwzględnia nie tylko wybór akustycznych materiałów sufitowych i ściennych,
lecz także elementy architektoniczne pomieszczenia. Sufity akustyczne
Cleaneo® umożliwiają kształtowanie licznych profili akustycznych.

Dorpat Hotel, Tartu, Estonia
Architekt: Vaikla Disain AS
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1.2 Sale spotkań i restauracje
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1. Strefy hotelu

Sofitel La Reserva, Cardales, Argentyna
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1.2 Sale spotkań i restauracje

Le Meridien Lav, Split, Chorwacja

Po prostu elastyczność
Hotele stanowią centra życia, bez względu na to, czy mamy do czynienia ze spotkaniami biznesowymi, wystawami,
balami czy też wieczorami wykładowymi. Dzięki elastycznemu wyposażeniu spełnione mogą zostać najróżniejsze
wymagania. Aby uniknąć uszkodzenia ścian podczas przestawiania mebli, wystaw i innych przedsięwzięć, mogą
zostać zastosowane odporne na uderzenia materiały budowlane jak płyta Knauf Diamant. Wykonanie sufitu ma
ważne znaczenie dla stylistyki, przy czym pusta przestrzeń sufitowa i konstrukcja muszą spełnić wiele funkcjonalnych wymagań. Oprócz zapewnienia izolacji termicznej, odpowiedniej akustyki i izolacji dźwiękowej sufit musi również obejmować instalacje wewnętrzne, instalację ogrzewania, chłodzenia, oświetlenie, sygnalizatory pożarowe
i systemy alarmowe.
Dzięki Knauf Soundboard sale konferencyjne stają się niewidocznym źródłem przyjemnego dźwięku. Rozwiązania
stylistyki wnętrz (końcowa obróbka, umeblowanie i oświetlenie) oraz wymagania w odniesieniu do instalacji wewnętrznych (wentylacja, instalacje nagłaśniające i aktywna ochrona przeciwpożarowa) są ze sobą ściśle powiązane i w znacznym stopniu na siebie wpływają.
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1. Strefy hotelu

Hyatt Regency, Dubaj, UAE
Architekt: LW Design
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1.2 Sale spotkań i restauracje

Renowacja i nowe otoczenie
Cykle renowacji w gastronomii uległy znacznemu skróceniu. W szczególności hotele o wysokich wymogach muszą
obecnie modernizować i zmieniać wystrój swoich stref restauracyjnych w znacznie krótszych odstępach czasu,
aniżeli same pokoje hotelowe.

Steigenberger Hotel, Hamburg, Niemcy
Projekt: JOI-Design, Innenarchitekten in Hamburg

Elegancja i atmosfera
Górne obszary ścian mają z reguły dekoracyjny charakter i są pokryte materiałami absorbującymi dźwięk. Muszą
one jednak spełniać również wszystkie wymogi ochrony przeciwpożarowej. Łukowate płyty ścienne z osłoną sufitową i artystycznymi falami z gipsu dopełniają nastroju w restauracji.
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Szczególne wymagania dotyczące podłóg
Doskonałą funkcjonalność zapewnia system podłogi podniesionej Knauf Integral GIFA-floor. Bez względu na to,
czy mamy do czynienia z konferencjami, wykładami czy też wystawami – wszystkie konieczne przyłącza mogą zostać dopasowane do konkretnych wymagań w dowolny sposób. Jednocześnie systemy te bez trudu mogą przejąć
obciążenia skupione o wartości powyżej jednej tony. Dlatego też ciężkie eksponaty nie stanowią żadnego problemu. Dla jeszcze większych obciążeń dostępne są rozwiązania o wartości ponad dwóch ton obciążenia użytkowego. Również podesty, sceny i konstrukcje podłogowe sal teatralnych mogą zostać wykonane na sucho i w szybki
sposób z wykorzystaniem systemów GIFAfloor.

Hotel Lav Meridien Split

Nawet najlepszy koncept podziału przestrzeni nie funkcjonuje, gdy w trakcie planowania zaniedbane zostaną konieczne przyłącza instalacji (zasilanie w energię, transmisja danych, nagłośnienie). Zastosowanie klap rewizyjnych
Knauf Alutop umożliwia łatwy dostęp do ukrytych instalacji wewnętrznych.
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Z rozmachem i skutecznie pod względem akustyki
Sufit ochronny wykonany przy zastosowaniu techniki Knauf osłoni restaurację przed górnym piętrem. Elementy
ukształtowane z płyt Knauf w ramach stylistyki akustycznej w sposób wklęsły i wypukły pokryte są tynkiem akustycznym.

Steigenberger Hotel, Hamburg, Niemcy
Entwurf: JOI-Design, Innenarchitekten in Hamburg
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Akustyka i stylistyka
Unormowana akustyka pomieszczenia wpływa w istotny sposób na tworzenie przyjemnego otoczenia w życiu prywatnym i w pracy. Bardzo dużo zależy w tym względzie od zastosowania materiałów i systemów budowlanych
o pożądanych właściwościach akustycznych. Korzystny wpływ na właściwą akustykę pomieszczeń, zwłaszcza
o dużych powierzchniach, wywierają sufity akustyczne Knauf Cleaneo®. Dzięki zmiennej ilości perforacji oraz ich
rozmaitym formom sufity te nie tylko zapewniają doskonałe właściwości akustyczne w pomieszczeniach, ale też
stwarzają wiele możliwości estetycznej i niepowtarzalnej aranżacji przestrzeni.
Le Meridien Lav, Split, Chorwacja

AMF THERMATEX Acoustic Range to nowa koncepcja płyt sufitowych w formie siatki. Pokrywane włóknem płyty
przy tym samym wrażeniu optycznym zapewniają pełną różnorodność absorpcji dźwięku. Również izolacja dźwiękowa wypada całkiem nieźle, a dzięki wartości do 44 dB zapewnia nad wyraz wysoką wartość dla sufitów podwieszanych z pustą przestrzenią. Dzięki obu tym systemom i połączeniu występujących powierzchni (twarde: okna,
posadzki, ściany – lub miękkie: absorpcyjne elementy sufitu) może zostać wyregulowana optymalna akustyka
pomieszczenia, w przypadku której niepożądane odgłosy zostaną stłumione, względnie zwiększona zostanie słyszalność.
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Hotel Faena + Universe, Buenos Aires, Argentyna
Projekt Philip Starck

Hotel Madero by Sofitel, Buenos Aires, Argentyna
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1. Strefy hotelu

Stylowe sufity odpowiedzią na szczególne życzenia
Aspekty architektoniczne (proporcje, podzielność i dostępność) mogą zostać zrealizowane w łatwy sposób dzięki
stylowym sufitom Knauf. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z fasetami oświetleniowymi, sufitami w formie
sklepienia siatkowego lub sufitami falistymi, kopułami lub sklepieniami – dzięki elementom suchej zabudowy Knauf
w ekonomiczny sposób zrealizowane mogą zostać indywidualne rozwiązania. Program sufitów AMF oferuje sufity
systemowe o różnorodnym wzornictwie. Szerokie spektrum obejmuje pokryte włóknem i gładkie powierzchnie sufitowe, mikroperforowane białe powierzchnie sufitowe i powierzchnie tworzące wrażenie drewna lub metalu. Ofertę
uzupełniają różne formaty, kształty krawędzi i systemy układania. Dzięki Knauf Soundboard lub AMF Soundmosaic
sale konferencyjne staną się niewidocznym źródłem przyjemnego dźwięku.
Dla projektów, w przypadku których ze względów projektowych lub technicznych nie można zastosować sufitów
ażurowych, sufity ochronne Knauf lub AMF stanowią elastyczną i elegancką alternatywę. AMF dzięki THERMATEX
Sonic Sky oferuje szeroki program sufitów ochronnych, które dostępne są jako płaskie elementy sufitowe lub jako
elementy wygięte w sposób wypukły oraz wklęsły.
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Steigenberger Hotel, Hamburg, Niemcy
Projekt: JOI-Design, Innenarchitekten in Hamburg
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1. Strefy hotelu

Na komfort i reputację hotelu w oczach gości decydujący wpływ ma stylistyka pokoi. Layout i dekoracja pokoi oraz
całych pięter stanowią dla odpowiedzialnych planistów duże wyzwanie z jeszcze innego powodu: zajmują one
z reguły pomiędzy 65 a 85 procent całkowitej powierzchni użytkowej, a więc przeważającą część całego hotelu. Do
najważniejszych celów w planowaniu należy to, by pozostającą do dyspozycji powierzchnię wykorzystać w optymalny sposób i stworzyć ściany, które umożliwią oszczędność przestrzeni.
Sofitel La Reserva, Cardales, Argentyna

Wrażenie gości znajduje się przede wszystkim pod wpływem czynników krytycznych: szerokość pokoju netto, długość pokoju od ściany zewnętrznej do ściany łazienki i wielkość łazienki.
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Le Meridien Lav, Split, Chorwacja
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1. Strefy hotelu

Sofitel La Reserva, Cardales, Argentyna

Żadnych kompromisów w projektowaniu
Zastosowanie ścian w suchej zabudowie w przypadku pokoi dla gości nie oznacza żadnych cięć w projektowaniu.
Wręcz przeciwnie: Zastosowanie ścian i sufitów w suchej zabudowie umożliwia najwyższy stopień skupienia instalacji w pustej przestrzeni. We wnętrzu mogą zostać ukryte przewody elektryczne, wodne i grzewcze.
Względny stopień wykorzystania typowych powierzchni hotelowych można najlepiej porównać przez zestawienie
całkowitej powierzchni użytkowej w stosunku do powierzchni użytkowej pokoi. Im wyższy udział pokoi, tym mniejsze są koszty budowlane przypadające na hotel. Systemy suchej zabudowy Knauf dla optymalizacji pokoi i stref
publicznych oferują optymalne rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić przestrzeń.
Przykładowo do cienkich ścian o wysokich wymogach izolacji dźwiękowej zaleca się Knauf Diamant lub specjalne
rozwiązania ochrony przeciwpożarowej Knauf Fireboard. Dzięki systemom Knauf w szybki i bezpieczny sposób
można osiągnąć wskaźniki izolacji dźwiękowej do Rw,R > 70 dB w połączeniu z wysoką wytrzymałością mechaniczną.
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Nowy wymiar poczucia komfortu
Zintegrowane sufity Knauf z chłodzeniem / ogrzewaniem pracują nie tylko w niewidoczny sposób i nad wyraz ekonomicznie, ale także gwarantują nieoceniony wkład w poczucie komfortu i wypoczynek gości.

Hotel Faena + Universe, Buenos Aires, Argentyna
Projekt Philip Starck

Oprócz ochrony akustycznej i przeciwpożarowej na najwyższym poziomie wąskie konstrukcje stwarzają również
doskonałe indywidualne możliwości projektowania powierzchni. Zabudowany głośnik Knauf Soundboard zapewnia
perfekcyjne nagłośnienie. Dzięki temu, że jest on w niewidoczny sposób wbudowany w ścianę lub w sufit, przyczynia się do zaoszczędzenia przestrzeni i zapewnia znakomite rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni. Ponadto jest
całkowicie zabezpieczony przed zniszczeniem. Dzięki systemowi drzwi przesuwnych Knauf Krona stworzyć można
przejścia pozbawione barier i oszczędne w odniesieniu do zajmowanej przestrzeni. System ten zapewnia bezszelestne otwieranie i zamykanie drzwi.

Strona

29

1. Strefy hotelu

Estetyka w połączeniu z izolacją dźwiękową
Ze względu na racjonalne rozmieszczenie instalacji wewnętrznych, lepszą akustykę pomieszczenia oraz łatwiejsze
utrzymanie w należytym stanie, łazienki najczęściej planowane są tak, że każdorazowo dwa pokoje hotelowe dzielone są w tym obszarze ścianką działową.
Przede wszystkim w nocy w strefie łazienek występuje szczególna czułość na potencjalne obciążenia hałasem.
Ograniczenie obciążeń hałasem wymaga drobiazgowego spełnienia wymogów dotyczących planowania i wyposażania. Dotyczy to okładzin i starannej akustycznej izolacji rur i sufitów, szczelnych pływających posadzek o wysokich wskaźnikach ochrony przed dźwiękami uderzeniowymi, jak również ścian akustycznych pomiędzy pokojami
oraz pomiędzy korytarzem a pokojami.
Szczególnie w przypadku modernizacji pokoi hotelowych i łazienek można zastosować – między innymi w celu
uniknięcia utrzymywania się wilgoci – elementy z suchego jastrychu AQUAPANEL® Floor. Ten do 100% wodoodporny, odporny na pleśń i absolutnie stabilny materiał nadaje się do wszelkich rodzajów konstrukcji podłogowych
i okładzin, również w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Dzięki innowacyjnemu systemowi wsuwania z krawędzią klinową montaż ze wszystkich stron następuje bez zastosowania śrub i jest w związku z tym szczególnie
prosty i szybki.
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Westin Hotel, Lipsk, Niemcy
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1. Strefy hotelu

Płyta budowlana na bazie cementu AQUAPANEL® Indoor właśnie w łazienkach i toaletach stanowi solidne i trwałe podłoże pod glazurę w zabudowie wnętrz, jest w 100% wodoodporna, odporna na pleśń i niepalna. Płyta budowlana składa się z rdzenia z cementu portlandzkiego oraz dodatków i jest obustronnie uzbrojona przy pomocy
siatki z włókna szklanego. Już w przypadku jednowarstwowego pokrycia nadaje się do okładzin ceramicznych
i jest w stanie unieść do 50 kg płytek na metr kwadratowy ściany. Końce na 12,5 mm płyty budowlanej są docięte,
a krawędzie wzmocnione (EasyEdge). Płyta budowlana na bazie cementu jest łatwa w montażu i niesie ze sobą
znaczące korzyści pod względem wydajności przy niewielkich kosztach montażu. Dzięki niej czasochłonne metody
obróbki i specjalne narzędzia stają się zbędne, ponieważ docinanie następuje przez zarysowanie i łamanie. Ponadto niesie ona ze sobą znaczące korzyści w odniesieniu do izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej. Płyta
cementowa AQUAPANEL® Indoor jest dostępna jako kompletny system i spełnia europejskie normy budowlane.

Sofitel La Reserva, Cardales, Argentyna
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1. Strefy hotelu

Bezpieczeństwo to bezpieczeństwo
Klatki schodowe i ściany korytarzy powinny mieć odporne powierzchnie.
Walizki gości czy też wózki do sprzątania nie powinny powodować uszkodzenia ścian. Jednocześnie spełnione muszą zostać
najwyższe wymogi w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej, ponieważ korytarze w przypadku pożaru są jednocześnie
drogami ewakuacyjnymi dla gości i personelu. Wymogi te, odporność i niepalność, spełnia przy jednocześnie wysokim stopniu dowolności w kształtowaniu materiał gipsowo – włóknowy
GIFAtec Knauf Integral. Dzięki elementowi GIFAtec 1500, wbudowanemu w pustą przestrzeń ścian wykonanych w suchej zabudowie, można zrealizować łatwo i szybko konstrukcje ścienne odporne na uszkodzenia.
Knauf oferuje systemy wraz ze zintegrowaną techniką bezpieczeństwa do wszelkiego rodzaju pokoi, pomieszczeń i korytarzy
zgodnie z potrzebami hoteli.
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Sufity funkcyjne i korytarze
Funkcjonalność sufitu jest dużą zaletą szczególnie w korytarzach. Dostęp do pustej przestrzeni w suficie przy
zamkniętych sufitach z płyt gipsowych umożliwiają klapy rewizyjne Knauf Alutop, co ułatwia prace konserwacyjne
oraz późniejsze adaptacje do zabudów technicznych. Rozwiązania ochrony przeciwpożarowej z zastosowaniem
płyty Knauf Fireboard i rozwiązania akustyczne z zastosowaniem sufitów akustycznych Knauf Cleaneo® odpowiadają wszelkim wymogom wizualnym oraz wymogom dotyczącym techniki bezpieczeństwa. W zależności od
potrzeb sufity mogą być ukształtowane w sposób skomplikowany, jak również jako prosta powierzchnia.

Elastyczne systemy sufitowe AMF umożliwiają dostęp w dowolnym miejscu. Samodzielne sufity przeciwpożarowe
jak np. AMF 30 uno zapewniają niezależnie od konstrukcji nośnej stropu do 30 minut ochrony przed ogniem i dymem.
Sufity akustyczne AMF w formie paneli łączą w sobie w optymalny sposób doskonałe właściwości w absorpcji
dźwięku i wzdłużnej izolacji dźwiękowej.
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A. Albert, Yachthafenresidenz Hohe Düne, Rostock,
Niemcy

W ostatnich latach w wyraźny sposób rozwinęła się w hotelach oferta wellness. Zamiast dużych basenów z małym
centrum fitness dominują dzisiaj prawdziwe oazy wellness. Mały basen jest zintegrowany z całością, w której znajdują się sauny, łaźnie parowe, baseny z hydromasażem i nowoczesne urządzenia fitness. Ściany i sufity w tych wilgotnych i mokrych obszarach stawiają wysokie wymogi w odniesieniu do wodoodporności i odporności na wilgoć,
pleśń oraz z ekologicznego i biologicznego aspektu budowy. Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor należąca
do systemu USG Knauf, stworzona została specjalnie dla takich szczególnych wymogów i odpowiada wszelkim
wymaganym klasom odporności na wilgoć.
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Le Meridien Lav, Split, Chorwacja
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1. Strefy hotelu

Nieograniczone możliwości
Dzięki plastyczności płyty, która w żadnym wypadku nie powoduje utraty stabilności, przed planistami i wykonawcami otwierają się różnorodne możliwości kształtowania płaszczyzn. Możliwe są zaokrąglenia i łuki, na potrzeby
których płyty cementowe AQUAPANEL® mogą być gięte bezpośrednio na miejscu. Przy promieniach ≥ 1 metra
płyty są docinane do 300 mm.
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Ściany i sufity dzięki płycie cementowej AQUAPANEL® osiągają poza tym dobre wartości izolacji dźwiękowej. Aby
spełnić wysokie wymogi szczególnie błogiej atmosfery w obszarze wellness, płyty mogą zostać dodatkowo pokryte
odpornym na wilgoć tynkiem akustycznym.

W obszarach SPA i Welness sprawdzają się również systemy sufitowe AMF. Występują one w wersji o podwyższonej
odporności na wilgoć, zapewniają ochronę przeciwpożarową, tworzą pożądane właściwości akustyczne pomieszczeń.

A. Albert, Yachthafenresidenz Hohe Düne,
Rostock, Niemcy
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Sofitel La Reserva, Cardales, Argentyna. Le Meridien Lav, Split, Chorwacja
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Hotel Intercontinental, Warszawa, Polska

Płyta cementowa AQUAPANEL® oprócz glazury dopuszcza stosowanie także innych różnorodnych wariantów
wykończenia powierzchni. Gotowe do malowania powierzchnie osiągnąć można dzięki masie szpachlowej do powierzchni o konsystencji pasty Aquapanel® Q4 Finish. Gotowa do natychmiastowego użytku masa szpachlowa
osiąga klasę jakości Q4 bez wkładek z włókna na całej powierzchni i nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych.

Hotel Dolina Charlotty, k. Ustki ,Polska
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Planowanie i projektowanie stref funkcyjnych hotelu, jak na przykład biura, których gość nie widzi w ogóle lub
rzadko, również przyczyniają się do sukcesu hotelu. Obszary te zajmują pomiędzy 10 a 15 procent powierzchni
całkowitej. Ich położenie i ukształtowanie ma duży wpływ na współpracowników hotelu, względnie na możliwość
optymalnej organizacji i zapewnienia potraw i napojów, serwisu pokojowego, serwisu napraw i serwisu sprzątającego. Proste i racjonalne rozwiązania o odpornym i prostym wyglądzie. Funkcjonalne rozwiązanie dla stref funkcyjnych. Łatwo także w tych obszarach wykonać zabudowy techniczne lamp i czujników przeciwpożarowych. Otwory
rewizyjne można umieścić w dowolnym miejscu sufitu.
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Szkoła managementu, Reims, Francja

Przygotowanie pożywienia i strefy magazynowania
Planując kuchnie i spiżarnie, należy spełnić bardzo wysokie wymagania dotyczące tych pomieszczeń. Szczególnie
należy uwzględnić wytrzymałość i odporność na wilgoć, ponieważ instalacje mechaniczne, elektryczne i sanitarne
muszą wspierać procesy pracy w perfekcyjny sposób. W strefach o szczególnych wymogach dotyczących czystości i higieny planista ma do dyspozycji szereg produktów, które zostały stworzone właśnie do tych specjalnych
zadań.
Sufity przeznaczone do pomieszczeń czystych w produkcji artykułów spożywczych (np. AMF THERMATEX Thermofon, Schlicht, lub Thermaclean S) gwarantują zwiększoną odporność na zakażenie grzybami i bakteriami oraz
zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w kuchniach i w obszarach, w których przygotowywane jest pożywienie.
Łatwo także wykonać zabudowy techniczne lamp i czujników przeciwpożarowych. Otwory rewizyjne można umieścić w dowolnym miejscu sufitu. Spiżarnie przeznaczone do przechowywania napojów i potraw znajdują się albo
w pobliżu wejścia dla dostawców, albo też w sąsiedztwie kuchni. W centrum planowania pomieszczeń magazynowych znajduje się pogrupowanie chłodni. Ze względu na kompresory konieczne są tutaj odpowiednie ściany oraz
sufity akustyczne i przeciwpożarowe.
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Pralnia i pomieszczenia gospodarcze
Pralnia i strefa pomieszczeń gospodarczych ze względu na
wysokie temperatury i wydzielanie pary są źródłem podwyższonego ryzyka pożaru. Szczególnych rozwiązań wymaga również przejściowo ekstremalna wilgotność powietrza.
Odporność ogniowa, ochrona przed wilgocią i odporność
na pleśń są z tego względu bardzo ważnymi parametrami
w przypadku wyboru materiałów przeznaczonych do pralni
i pomieszczeń gospodarczych. Pomieszczenia te są umiejscawiane przede wszystkim na najniższym piętrze hotelu
po to, by wykluczyć ewentualne zakłócenia spowodowane
przez hałas i wibracje w obszarach przeznaczonych dla gości. Dlatego też podczas planowania przewidziane muszą
zostać również dodatkowo absorbujące hałas sufity i ściany
akustyczne. Lekkie ściany działowe wykonane z płyt cementowych Aquapanel® Indoor osiągają wartości ochrony
akustycznej RWR do 61 dB, które potwierdzone są świadectwami badań państwowych instytutów kontroli.
Elementy budowlane zaklasyfikowane jako niepalne, o klasie
materiałów budowlanych A1 mogą zostać stworzone w systemach suchej zabudowy, których odporność ogniowa sięga
do (R)EI 120. Podkreślić także należy znaczenie ochrony
przed wilgocią i odporność na pleśń, które zapewnione zostają dzięki zastosowaniu cementowej płyty AQUAPANEL®
Indoor. Łatwo także wykonać zabudowy techniczne lamp i
czujników przeciwpożarowych. Otwory rewizyjne można
umieścić w dowolnym miejscu sufitu.
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1.5 Strefy funkcyjne
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1. Strefy hotelu

Hotel Cornelia Resort&Spa, Belek, Turcja
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1.6 Zastosowanie w przypadku fasad

W przypadku fasad hoteli ekonomiczność, długowieczność i indywidualne możliwości kształtowania
przestrzeni i powierzchni, znajdują się na samym początku listy stawianych wymogów.
Sucha zabudowa z zastosowaniem płyt cementowych AQUAPANEL® Outdoor może mieć znaczący
wkład jako innowacyjna technologia, zarówno w nowym budownictwie, jak też przy renowacji fasad.
Płyty te odporne na wodę i działanie warunków atmosferycznych, jak również na zginanie i uderzenia
z powodzeniem mogą być stosowane jako płyty nośne dla tynku na fasadach, ścianach zewnętrznych
i sufitach zewnętrznych.
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1. Strefy hotelu

Hotel Cornelia Resort&Spa, Belek, Turcja

Płyty cementowe AQUAPANEL ® Outdoor można montować na podkonstrukcji metalowej, stalowej lub drewnianej.
Płyty te nadają się do wykonania nośnych i nienośnych ścian zewnętrznych, wentylowanych lub nie.
Z uwagi na to, że płyty te można formować i giąć na sucho, wykonanie najbardziej wymagających fasad z łukami
zaokrągleniami, nie stanowi żadnego problemu.

Strona

50

1.6 Zastosowanie w przypadku fasad

Płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor łączy w przypadku nowych konstrukcji lub renowacji fasad wszystkie
zalety technologii suchej zabudowy przy stabilności budownictwa masywnego.
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1. Strefy hotelu

Płyty cementowe AQUAPANEL ® Outdoor otwierają w nowym budownictwie i renowacji fasad różnorodne możliwości łączenia i kształtowania powierzchni. Dzięki systemowi tynku Aquapanel® planiści i wykonawcy mają do
dyspozycji mineralny tynk warstwy wierzchniej (klasa materiałów budowlanych A1) w 212 odcieniach, który może
być nakładany zarówno na gładko, jak również w dowolny sposób kształtowany po to, by stworzyć powierzchnie
otynkowane bezstykowo. Poza tym płyty mogą być pokrywane również płytkami klinkierowymi i łączone z elementami okładzin z różnych materiałów, jak przykładowo drewno, szkło, tworzywo sztuczne, kamionka szlachetna,
łupek, kamień naturalny, blacha stalowa, aluminium, miedź i tytan – cynk.
Spice Hotel, Belek, Turcja
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1.6 Zastosowanie w przypadku fasad

Płyty cementowe AQUAPANEL ® Outdoor stanową solidne i suche podłoże, które odporne jest nawet na ekstremalne warunki atmosferyczne jak silny wiatr, deszcz i śnieg.
Równocześnie dzięki tym płytom w porównaniu z budową typu kamień na kamień można zaoszczędzić do 65% ciężaru i osiągnąć oszczędność przestrzeni do 10% - przy tych samych wartościach odnoszących się do odporności
na ogień, jak również izolacji dźwiękowej i termicznej.
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2. Systemy Knauf - Wymagania

Park Hyatt Mendoza, Argentyna

2. Systemy Knauf - Wymagania
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Oznaczenia

Odporność ogniowa

Klasa obciążenia

Izolacyjność akustyczna

Przestrzeń instalacyjna

Materiał izolacyjny

Profil MW

Bez wymagań izolacyjnych

Współczynnik przewodzenia

Perforacja

Współczynnik przenikania

Rozpiętość, rozstaw

Materiał o dużej gęstości

Wysokość

Możliwość gięcia

Lekka konstrukcja

Strona 55
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Wymagania akustyczne

Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wyciągi z tabeli nr 4 PN-B-02151-3:1999
Lp.

Rodzaj budynku

Hotele

kategorii

Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą

Pokoje hotelowe

trzygwiazdkowej

Pokoje hotelowe
Korytarz

i wyższej

Wymagania-Ściany
bez drzwi
RA1 w dB

Uwagi

50
45

Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza
ogólnego korytarzem wewnętrznym, wymagania
dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie z
wewnętrznym korytarzem

Sale telewizyjne, pomiesz-

55

czenia klubowe
Hotele niższej ka-

Pokoje hotelowe

tegorii, domy wczasowe

Pokoje hotelowe

45

Korytarz

45

Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza
ogólnego korytarzem wewnętrznym, wymagania
dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie
z wewnętrznym korytarzem

Ogólne sanitariaty

50

Sale telewizyj-

52

ne, pomieszczenia klubowe
Domy

studenckie,

Pokoje hotelowe

internaty, domy rencistów

Pokoje hotelowe

45

Korytarz

45

Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza
ogólnego korytarzem wewnętrznym, wymagania
dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie
z wewnętrznym korytarzem

Ogólne sanitariaty

50

Ogólnodostępne

50

pokoje do rekreacji
Sale telewizyjne

50

Czytelnie, biblioteki

45

Pomieszczenia

45-50

Żłobki, przedszkola

Sale dla dzieci

Jeżeli wystąpi taki przypadek to wymaganie należy
ustalić indywidualnie

gospodarcze
Sale dla dzieci

45

Pomieszczenia

45-50

Przyjmuje się indywidualnie, w granicach podanych
w tablicy, w zależności od rodzaju pomieszczenia

gospodarcze

gospodarczego
Korytarz

40

Jeżeli pomieszczenie jest oddzielone od korytarza
ogólnego korytarzem wewnętrznym, wymagania
dotyczą izolacyjności akustycznej układu łącznie
z wewnętrznym korytarzem
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2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem
SystemyPrzeciwKnauf_NF

1/15/07

9:59 AM

Page 7

Wymagania przepisów
budowlanych
Klasa odpornoÊci
po˝arowej
budynku
1

Klasa odpornoci ogniowej elementów budynku
konstrukcja
strop1)
Êcian
dachu
zewn´trzna1),2)

g∏ówna
konstrukcja
noÊna

Êciana
wewn´trzna1)

przykrycie
dachu3)

2

3

4

5

6

“A”

R 240

R 30

REI 120

EI 120

EI 60

E 30

“B”

R 120

R 30

REI 60

EI 60

EI 304)

E 30

“C”

R 60

R 15

REI 60

EI 30

EI 154)

E 15

“D”

R 30

(-)

REI 30

EI 30

(-)

(-)

“E”

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Tab. 3 Klasa odpornoÊci ogniowej elementów budynku.
Oznaczenia tabeli:
R - noÊnoÊç ogniowa (w minutach), okreÊlona zgodnie z Polskà normà, dotyczàcà zasad ustalania klas
odpornoÊci ogniowej elementów budynku,
E - szczelnoÊç ogniowa (w minutach), okreÊlona jw.,
I
- izolacyjnoÊç ogniowa (w minutach), okreÊlona jw.,
(-) - nie stawia si´ wymagaƒ
1)
Je˝eli przegroda jest cz´Êcià g∏ównej konstrukcji noÊnej, powinna spe∏niaç tak˝e kryteria noÊnoÊci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagaƒ zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoÊci po˝arowej budynku.
2)
Klasa odpornoÊci ogniowej dotyczy pasa mi´dzykondygnacyjnego wraz z po∏àczeniem ze stropem.
3)
Wymagania nie dotyczà naÊwietli dachowych, Êwietlików, lukarn i okien po∏aciowych (z zastrze˝eniem & 218),
jeÊli otwory po∏aci dachowej nie zajmujà wi´cej ni˝ 20% jej powierzchni.
4)
Dla Êcian komór zsypu wymaga si´ EI 60, a dla drzwi komór zsypu EI 30.

Klasa
odpornoÊci
ogniowej

elementy oddzielenia
przeciwpo˝arowego
Êcian i stropów
stropów w
z wyjàtkiem
stropów w ZL

Klasa odpornoÊci ogniowej
drzwi
drzwi z przedsionka
przeciwpo˝arowych
przeciwpo˝arowego
lub innych zamkni´ç na korytarz i do
na klatk´

ZL

przeciwpo˝arowych

pomieszczenia

schodowà*)

1

2

3

4

5

6

“A”

REI 240

REI 120

EI 120

EI 60

E 60

“B” i “C”

REI 120

REI 60

EI 60

EI 30

E 30

“D” i “E”

REI 60

REI 30

EI 30

EI 15

E 15

Tab. 4 Wymagana klasa odpornoÊci ogniowej elementów oddzielenia przeciwpo˝arowego oraz zamkni´ç
znajdujàcych si´ w nich otworów.
*) Dopuszcza si´ osadzanie tych drzwi w Êcianie o klasie odpornoÊci ogniowej, okreÊlenej dla drzwi w kol. 6,
znajdujàcej si´ miedzy przedsionkiem a klatkà schodowà.

Wymagana klasa odpornoÊci
ogniowej Êciany oddzielenia
przeciwpo˝arowego

Klasa odpornoÊci ogniowej wype∏nienia otworu w Êcianie
b´dàcej obudowà
drogi ewakuacyjnej

innej

1

2

3

“A”

REI 240

REI 120

“B” i “C”

REI 120

REI 60

“D” i “E”

REI 60

REI 30

Tab. 5 Klasa odpornoÊci ogniowej wype∏nienia otworu w Êcianie oddzielenia przeciwpo˝arowego.

OdpornoÊç ogniowa
Europejski system klasyfikacji elementów budowlanych jest bardziej rozbudowany od dotychczasowego narodowego i umo˝liwia korzystanie
z wielu kombinacji klas odpornoÊci ogniowej.
Oznaczenie klas sk∏ada si´ z litery oraz indeksu
liczbowego oznaczajàcego czas w minutach.
Litery okreÊlajà za ka˝dym razem odpowiednie
kryterium oceny (tab. 2). Gradacja klasyfikacji
jest niezwykle rozbudowana — 15/ 20/ 30/ 45/
60/ 90/ 120/ 180/ 240 minut:
Na przyk∏adzie Êciany noÊnej, przebadanej na
podstawie EN 1365-1 przyporzàdkowujemy uzyskane wyniki:
- NoÊnoÊç (R) 104 min
- SzczelnoÊç (E) 76 min
- IzolacyjnoÊç (I) 40 min
wg klasyfikacji europejskiej w nast´pujàcy spsób:
- R 90 - NoÊnoÊç
- RE 60 - NoÊnoÊç + SzczelnoÊç
- REI 30 - NoÊnoÊç + SzczelnoÊç + IzolacyjnoÊç
Europejskie normy dot. badaƒ, ich oceny
oraz klasyfikacji materia∏ów budowlanych w
zakresie reakcji na ogieƒ sà niezwykle wa˝nym
za∏o˝eniem do stworzenia zharmonizowanych
norm oraz europejskich aprobat technicznych.
Ze wzgl´du na to, ˝e nie da si´ przewidzieç kiedy
opracowane zostanà zharmonizowane normy
oraz europejskie aprobaty techniczne dla wielu
produktów budowlanych, dopuszcza si´
po przed∏o˝eniu norm badawczych i klasyfikujàcych, badanie i klasyfikowanie materia∏ów.
Interpretacja wyników badaƒ i klasyfikacja jest
realizowana na szczeblu mi´dzynarodowym.

Wymagania przepisów budowlanych wg
Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury.
W sprawie warunków technicznych, jakimi
powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie.
Bezpieczeƒstwo po˝arowe
Zasady ogólne
Budynek i urzàdzenia z nim zwiàzane powinny
byç zaprojektowane i wykonane w sposób
zapewniajàcy w razie po˝aru:
1) noÊnoÊç konstrukcji przez czas wynikajàcy
z rozporzàdzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania si´ ognia
i dymu w budynku,
3) ograniczenie roprzestrzeniania si´ po˝aru
na sàsiednie budynki,
4) mo˝liwoÊç ewakuacji ludzi, a tak˝e uwzgl´dniajàcy bezpieczeƒstwo ekip ratowniczych.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornoÊci po˝arowej, powinny w zakresie klasy
odpornoÊci ogniowej spe∏niaç co najmniej
wymagania okreÊlone w Tabeli nr 3.
7
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.1 Ściana szkieletowa Knauf W112 / Knauf W112 Piano
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

Rw 50dB
Rw 52dB
Rw 53dB

-

dla gr. ściany 100mm
dla gr. ściany 125mm
dla gr. ściany 150mm

Rw 53dB
Rw 55dB
Rw 56dB

-

dla gr. ściany 100mm
dla gr. ściany 125mm
dla gr. ściany 150mm

F13

Piano

min. 50mm
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wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S )
wełna kamienna min gęstość - 50 kg/m3.

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W112-B1

Styk płyt

W112-D1

Narożnik

Opis systemu / Przekrój
System

W112 - pojedynczy szkielet, podwójna płyta gipsowo - kartonowa

Detale

W112 - VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna szklana
( REI 60 ), kamienna ( REI 120 )

Izolacyjność akustyczna

do 57 dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 9,00 m bez ochrony p.poż.
do 6,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

100 / 125 / 150 mm

Profile nośne

Knauf CW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf dwustronnie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F/FH/DFH, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności stosować płyty
typ HA/FH, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej akustyce należy stosować płyty
Knauf Piano.

Izolacja
Grubość

50 - 100 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1 Ściany i okładziny ścienne
2.1.1.2 Ściana szkieletowa Knauf W112 Diamant
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

Rw 55dB
Rw 57dB
Rw 58dB

-

dla gr. ściany 100mm
dla gr. ściany 125mm
dla gr. ściany 150mm

Diamant

min.40mm
			

wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S )
wełna kamienna min gęstość - 50 kg/m3.

Twarda pyta gipsowo - kartonowa oznaczona jako DFH1IR, charakteryzująca się wysoką
twardością powierzchni. Płyta o zwiększonej gęstości objętościowej.
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2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W152-B1

Połączenie T

W152-D1

Narożnik

Opis systemu / Przekrój
System

W112 Diamant - pojedynczy szkielet, podwójna płyta gipsowo - kartonowa Diamant DF
/ DFH

Detale

W152 - VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna szklana
( G ) - REI 60, kamienna ( S ) - REI 120

Izolacyjność akustyczna

do 58dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 9,00 m bez ochrony p.poż.
do 6,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

100 / 125 / 150 mm

Profile nośne

Knauf CW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyty Knauf DF/DFH Diamant montowane dwustronnie

Izolacja
Grubość

50 - 100 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf (Uniglatt/ F1 itp.)
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1 Ściany i okładziny ścienne
2.1.1.3 Ściana szkieletowa akustyczna Knauf W112 Diamant (profil MW)
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

Rw 60dB
Rw 62dB

-

dla gr. ściany 125mm
dla gr. ściany 150mm

min.60mm

-

wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S ).

Diamant

Twarda pyta gipsowo - kartonowa oznaczona jako DFH1IR, charakteryzująca się
wysoką twardością powierzchni. Płyta o zwiększonej gęstości objętościowej

Profil MW
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-

powyższy parametr Rw dzięki zastosowaniu profila MW

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W142-B1

W142-D1

Połączenie T

Narożnik

Opis systemu / Przekrój
System

W112 Diamant - pojedynczy MW szkielet, podwójna płyta gipsowo - kartonowa Diamant
DFH1IR.

Detale

W112 - VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna szklana
( G ) - REI 60, kamienna ( S ) - REI 120.

Izolacyjność akustyczna

do 62dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 9,00 m bez ochrony p.poż.
do 8,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

125 / 150 mm

Profile nośne

Knauf MW 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195.

Profile obwodowe

Knauf UW 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195.

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf DFH1IR Diamant dwustronnie montowane.

Izolacja
Grubość

min.60 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf (Uniglatt/ F1 itp.)
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.4 Ściana szkieletowa Knauf W112 Silentboard
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11		

Rw 63dB
Rw 64dB
Rw 65dB

-

dla gr. ściany 100mm
dla gr. ściany 125mm
dla gr. ściany 150mm

Rw 65dB
Rw 66dB
Rw 67dB

-

dla gr. ściany 100mm
dla gr. ściany 125mm
dla gr. ściany 150mm

Silentboard
+ Diamant

2xSilentboard
min. 50mm
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wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S )
wełna kamienna min gęstość - 50 kg/m3

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W112-B1

Styk płyt

W112-D1

Narożnik

Opis systemu / Przekrój
System

W112 Silentboard - pojedynczy szkielet, podwójna płyta gipsowo - kartonowa

Detale

W112 - VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna szklana
( REI 60 ), kamienna ( REI 120 )

Izolacyjność akustyczna

do 67 dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 9,00 m bez ochrony p.poż.
do 6,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

100 / 125 / 150 mm

Profile nośne

Knauf CW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf Silentboard lub 12,5mm Silentboard + 12,5mm Diamant dwustronnie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować płyty F/HF/DHF/DF

Izolacja
Grubość

40 - 80 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf (Uniglatt/ F1 itp.)
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.5 Ściana szkieletowa akustyczna Knauf W113 / Knauf W113 Piano ( MW )
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

Rw 56dB
Rw 57dB

-

dla gr. ściany 150mm
dla gr. ściany 175mm

Rw 58dB
Rw 60dB

-

dla gr. ściany 150mm
dla gr. ściany 175mm

Profil MW

-

powyższy parametr Rw dzięki zastosowaniu profila MW

min. 60mm

-

wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S )

F13

Piano
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2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W113-C1

Połączenie T

W113-D1

Narożnik

Opis systemu / Przekrój
System

W113 - pojedynczy szkielet, potrójna płyta gipsowo - kartonowa F13/F13 Piano

Detale

W113 - VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna szklana ( REI 60 ),
kamienna ( REI 120 )

Izolacyjność akustyczna

do 60 dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 9,25 m bez ochrony p.poż.
do 6,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

150 / 175

Profile nośne

Knauf MW 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

3 x 12,5 mm płyta Knauf dwustronnie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F/HF/DHF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności stosować płyty
typ HA/HF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej akustyce należy stosować płyty
Knauf Piano

Izolacja
Grubość

60 mm dla profila MW 75 - 80 mm dla profila MW 100

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.6 Ściana szkieletowa Knauf W115 / Knauf W115 Piano

(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

Rw 59dB
Rw 61dB
Rw 63dB

-

dla gr. ściany 155mm
dla gr. ściany 205mm
dla gr. ściany 255mm

Rw 63dB
Rw 65dB
Rw 67dB

-

dla gr. ściany 155mm
dla gr. ściany 205mm
dla gr. ściany 255mm

F13

Piano

min. 2x50mm 			
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wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S )
wełna kamienna min gęstość - 50 kg/m3

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W115-C1

Połączenie T

W115-D1

Narożnik

Opis systemu / Przekrój
System

W115 - podwójny szkielet, podwójna płyta gipsowo - kartonowa

Detale

W115 - VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2 , wypałnienie welna mineralna szklana
( G ) - REI 60, kamienna ( S ) - REI 120

Izolacyjność akustyczna

do 67dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 6,75 m bez ochrony p.poż.
do 6,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

155 / 205 / 255 mm

Profile nośne

Knauf 2xCW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf 2xUW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf dwustronnie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F/HF/DHF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności stosować płyty
typ HA/HF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej akustyce należy stosować płyty
Knauf Piano

Izolacja
Grubość :

50 - 100 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf (Uniglatt/ F1 itp.)
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.7 Ściana szkieletowa akustyczna Knauf DIVA / Knauf DIVA Piano
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

Rw 65dB
Rw 68dB
Rw 73dB

-

dla gr. ściany 250mm
dla gr. ściany 325mm
dla gr. ściany 400mm

Rw 65dB
Rw 68dB
Rw 67dB

-

układ 2x12,5mm Piano F13
układ 3x12,5mm Piano F13

2x60 + 40mm 2x80mm
-

dla gr. ściany 250mm
dla gr. ściany 325 - 400mm

Profil MW

powyższy parametr Rw dzięki zastosowaniu profila MW

F13

układ 1x12,5mm Piano F13 + 1x25mm GKF + 1x12,5mm Piano F13

Piano

Strona

70

-

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

Ständerachsabstand ≤ 60 cm

W145-C2

Połączenie T

W145-D1

Narożnik

Opis systemu / Przekrój
System

W145 - podwójny szkielet, podwójna / potrójna płyta gipsowo - kartonowa

Detale

W145 - VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W14/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2 wypałnienie welna mineralna szklana
( G ) - REI 60, kamienna ( S ) - REI 120

Izolacyjność akustyczna

do 73dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 6,75 m bez ochrony p.poż.
do 6,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

155 / 205 / 255 mm

Profile nośne

Knauf 2xCW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195:2006

Profile obwodowe

Knauf 2xUW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195:2006

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf dwustronnie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F/HF/DHF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności stosować płyty
typ HA/HF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej akustyce należy stosować płyty
Knauf Piano

Izolacja
Grubość :

40 - 80 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.8 Szachty instalacyjne / Przedścianki Knauf W628 typ A
(R)EI 90

Strona
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-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-018-KZ/11

RW,R do 72dB RL,W do 74dB -

obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej
obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej

200 cm

-

max. szerokość zabudowy

h max.

-

bez ograniczeń		

		

-

brak wypałninia wełną (przy braku wymagań akustycznych)

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

Szerokość ściany ≤_200 cm

W628-A1

Połączenie ze ścianą masywną

Szerokość ściany ≤_200 cm

W628-C1

Klapa rewizyjna

Opis systemu / Przekrój
System

W628 typ A - profile obwodowe CW50/75/100, UW50/75/100, kątownik 50x50x0,7 montowane do ściany wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyty

Detale

W628 - A1;D1 – zeszyt techniczny W62/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 90 zgodnie z PN-EN 13501-2 , bez wypełnienia wełną mineralną

Izolacyjność akustyczna

do 72dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1:
W przypadku izolacyjności akustycznej należy przestrzeń między profilami wypałnić
wełną mineralną kamieną ( S )

Maksymalna wysokość

bez ograniczeń

Konstrukcja
Szerokość ściany

max. 200 cm

Profile nośne

-

Profile obwodowe

Knauf CW 50 / 75 / 100; UW 50/75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195;
kontownik 50x50x0,7

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 20 mm płyta Knauf jednostronie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty GM-F; GM-FH1 ( płyta Fireboard )

Izolacja
Grubość :
Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W62

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

połączenia między płytami , łby wkrętów, uszczelnienie obwodowe szpachlowane masą
Knauf Fireboard Szpachtel, Uniflott, Trias, Fugenfuller
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.9.a Szachty instalacyjne / Przedścianki Knauf W628 typ B

(R)EI 30

-

			

RW,R do 72dB RL,W do 74dB -

obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej.
obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej.

60 cm

-

max. rozstaw osiowy profili CW

500 cm

-

max. wysokość szachtu

		-
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klasyfikacja ogniowa nr. LBO-018-KZ/11
dla okładziny z płyt 2 x 12,5mm

brak wypałninia wełną (przy braku wymagań akustycznych)

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W628-A2

Połączenie ze ścianą masywną

W628-B1

Styk płyt

Opis systemu / Przekrój
System

W628 typ B - pojedynczy profil CW 50/75/100mm w rozstawie max. 600mm / 2x12,5mm
płyta F,FH2,DF,DFH2 montowana jednostronnie

Detale

W628 - A2;B1 – zeszyt techniczny W62/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 30 zgodnie z PN-EN 13501-2 , bez wypełnienia wełną mineralną lub wypałnienie
dowolną wełną mineralną Knauf Insulation

Izolacyjność akustyczna

do 72dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1
W przypadku izolacyjności akustycznej należy przestrzeń między profilami wypałnić
wełną mineralną kamieną ( S )

Maksymalna wysokość

500 cm

Konstrukcja
Szerokość ściany

75/100/125 mm.

Profile nośne

Knauf CW 50/75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50/75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf jednostronie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F,FH2,DF,DFH2

Izolacja
Grubość :

odpowiada szerokości profilu

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W62

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

połączenia między płytami , łby wkrętów, uszczelnienie obwodowe szpachlowane masą ,
Uniflott, Trias, Fugenfuller

Strona

75

2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.9.b Szachty instalacyjne / Przedścianki Knauf W628 typ B

(R)EI 60

-
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klasyfikacja ogniowa nr. LBO-018-KZ/11
dla okładziny z płyt 2 x 15 mm

RW,R do 72dB RL,W do 74dB -

obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej.
obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej

60 cm

-

max. rozstaw osiowy profili CW

500 cm

-

max. wysokość szachtu

		

-

brak wypałninia wełną (brak wymagań akustycznych)

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W628-A2

Połączenie ze ścianą masywną

W628-B1

Styk płyt

Opis systemu / Przekrój
System

W628 typ B - pojedynczy profil CW 50/75/100mm w rozstawie max. 600mm / 2x15mm
płyta F,FH2,DF,DFH2 montowana jednostronnie

Detale

W628 - A2;B1 – zeszyt techniczny W62/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60 zgodnie z PN-EN 13501-2 , bez wypełnienia wełną mineralną lub wypałnienie
dowolną wełną mineralną Knauf Insulation

Izolacyjność akustyczna

do 72dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1
W przypadku izolacyjności akustycznej należy przestrzeń między profilami wypałnić wełną
mineralną kamieną ( S )

Maksymalna wysokość

500 cm

Konstrukcja
Szerokość ściany

80/105/130 mm

Profile nośne

Knauf CW 50/75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50 /75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 15 mm płyta Knauf jednostronie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F,FH2,DF,DFH2

Izolacja
Grubość

odpowiada szerokości profilu

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W62

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

połączenia między płytami , łby wkrętów, uszczelnienie obwodowe szpachlowane masą ,
Uniflott, Trias, Fugenfuller
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.9.c Szachty instalacyjne / Przedścianki Knauf W628 typ B

(R)EI 90

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-018-KZ/11

			dla okładziny z płyt 3 x 15 mm

RW,R do 72dB RL,W do 74dB -

obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej
obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej

60 cm

-

max. rozstaw osiowy profili CW

500 cm

-

max. wysokość szachtu

-

brak wypałninia wełną (przy braku wymagań akustycznych)
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2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

W628-A2

Połączenie ze ścianą masywną

W628-B1

Styk płyt

Opis systemu / Przekrój
System

W628 typ B - pojedynczy profil CW 75/100mm w rozstawie max. 600mm / 3x15mm płyta
F,FH2,DF,DFH2 montowana jednostronnie

Detale

W628 - A2;B1 – zeszyt techniczny W62/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 90 zgodnie z PN-EN 13501-2 + A1:2010, bez wypełnienia wełną mineralną lub
wypałnienie dowolną wełną mineralną Knauf Insulation

Izolacyjność akustyczna

do 72dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1:
W przypadku izolacyjności akustycznej należy przestrzeń między profilami wypałnić wełną
mineralną kamieną ( S )

Maksymalna wysokość

500 cm

Konstrukcja
Szerokość ściany

120/145 mm

Profile nośne

Knauf CW 75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 75 / 100, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

3 x 15 mm płyta Knauf jednostronie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F,FH2,DF,DFH2.

Izolacja
Grubość

odpowiada szerokości profilu

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie
z zeszytem technicznym Knauf W62

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

połączenia między płytami , łby wkrętów, uszczelnienie obwodowe szpachlowane masą ,
Uniflott, Trias, Fugenfuller
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.1

Ściany i okładziny ścienne

2.1.1.10

Szachty instalacyjne / Przedścianki Knauf K251

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-018-KZ/11

			dla okładziny z płyt 2 x 25 mm Fireboard

RW,R do 72dB RL,W do 74dB -

obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej
obliczeniowy wskażnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej

60 cm

-

max. rozstaw osiowy profili CW

500 cm

-

max. wysokość szachtu

-

brak wypałninia wełną (przy braku wymagań akustycznych)
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2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

K251-B2

Styk płyt

K251-B1

Styk płyt

Opis systemu / Przekrój
System

K251- pojedynczy profil CW 75/100mm w rozstawie max. 600mm / 2x12,5mm płyta
F,FH2,DF,DFH2 montowana jednostronnie

Detale

W628 - A2;B1 – zeszyt techniczny W62/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 120 zgodnie z PN-EN 13501-2 , bez wypełnienia wełną mineralną lub wypałnienie
dowolną wełną mineralną Knauf Insulation

Izolacyjność akustyczna

do 72dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1
W przypadku izolacyjności akustycznej należy przestrzeń między profilami wypałnić wełną
mineralną kamieną ( S )

Maksymalna wysokość

500 cm

Konstrukcja
Szerokość ściany

125/150 mm

Profile nośne

Knauf CW 75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 25 mm płyta Knauf Fireboard jednostronie montowane. W przypadku ochrony p.poż
stosować płyty GM-F, GM-FH1

Izolacja
Grubość

odpowiada szerokości profilu

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie
z zeszytem technicznym Knauf W62

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

połączenia między płytami , łby wkrętów, uszczelnienie obwodowe
szpachchlowane masą , Knauf Fireboard Szpachtel, Uniflott, Trias
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2. Systemy Knauf - wymagania

max. szerokość

4m

2.1.2

Sufity

2.1.2.1

Sufit przęsłowy ( bezwieszakowy ) Knauf D131
(R)EI 60
(R)EI 90
(R)EI 120

		-

2 x 12,5 mm płyta F13
1 x 20 mm płyta Fireboard
2 x 25 mm płyta Fireboard
możliwe zabezpieczenie p.poż także od góry

3,25m
		
3,75m		
		

max. szerokość pomieszczenia dla profilu CW100 i okładziny 		
2x12,5mm
max. szerokość pomieszczenia dla profilu 2xCW100 i okładziny 		
2x12,5mm

-

System przęsłowy umożliwia swobodne zagospodarowanie przestrzeni między sufitem,
a stropem np. swobodne poprowadzenie instalacji wentylacyjnej, tryskaczowej itp.

min. 40mm
wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S )
			przy zabezpieczeniu przestrzeni od góry
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2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

D131vu-D1

Nośne połączenie ze ścianą

D131vuvo-C1

Poprzeczny styk płyt 2xCW

Opis systemu / Przekrój
System

D131 - konstrukcja nośna przęsła z pojedynczych lub podwójnych profili CW 50/75/100,
profil obwodowy UW 50/75/100, pojedyncza lub podwójna płyta gipsowo-kartonowa.

Detale

D131 vu,vuvo - D1,C1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/90/120, zabezpieczenie od dołu, możliwość zabezpieczenia od góry

Przestrzeń między stropowa

Swoboda kształtowania przestrzeni między stropowej w celu poprowadzenia instalacji np.
wentylacyjnej, tryskaczowej

Maksymalna wysokość
Konstrukcja
Rozpiętość pomieszczenia

do 4,25 m dla konstrukcji nośnej 2xCW100 + 1x12,5mm płyta np. F13
dobór konstrukcji, szerokości - Zeszyt Techniczny D131

Profile nośne

Knauf CW 50 / 75 / 100 mm lub 2xCW 50/75/100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN
14195:2006

Profile obwodowe

Knauf UW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

płyty Knauf montowane bezpośrednio do przęseł sufitu w układzie poprzecznym. W przypadku ochrony p.poż stosować płyty F/HF/DHF/ GM-F/GM-FH1, w przypadku pomieszczeń
o podwyższonej wilgotności stosować płyty typ HA/HF

Izolacja
Grubość :

40 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf D131

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.2

Sufity

2.1.2.2 Sufit akustyczny pod sufitem z ochroną p.poż. Knauf D127

(R)EI 30
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-015-KZ/10
klasyfikacja ogniowa nr. LBO-015-KZ/10

750mm
max. rozstaw wieszaków I - go sufitu
500mm
max. rozstaw profili głównych CD 60x27
400mm
max. rostaw profili nośnych CD 60x27
Max. rozstawy wieszaków i rofili II - go sufitu - patrz strona 16 / Zeszyt Techniczny D12

do 0.80 αw
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-

współczynnik pochłaniania dzwięku wg. PN EN 20354

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

profil główny CD 60x27

1.
sufitu
1.poziom
poziom
sufitu

1
sufit z odpornością ogniową1

1

profil nośny CD 60x27
płyty Knauf
F/GKF

sufit
z odpornością
systemy
sufitoweogniową
Knauf
D112, D113,
D116
systemy
sufitowe
Knauf D112, D113, D116

+
Łącznik krzyżowy lub łącznik
kotwowy do profili CD 60x27

2.
sufitu
2.poziom
poziom
sufitu

2

2
sufit widoczny ≤0.15 kN/m

sufit widoczny <0,12 kN/m2
sufitakustyczny
akustyczny
Knauf
D127
sufit
Knauf
D127
wieszak bezpośredni płyta perforowana
do profili CD 60x27

D127-SO8

Sufit D127 pod sufitem D112

2

•
•

2

- Profil główny sufitu widocznego ułożony
poprzecznie
dowidocznego
profilu nośnego
z
Profil
główny sufitu
ułożonysufitu
poprzecznie
ogniową.
do odpornoscią
profilu nośnego
sufitu z odpornością ogniową.
-NaNa
punkt
podwieszenia
sufitu
widocznego
punkt
podwieszenia
sufitu
widocznego
maksymaksymalne
100 N.
malne
obciążenieobciążenie
100 N.

Opis systemu / Przekrój
System

D124 - konstrukcja krzyżowa nośna z pojedynczych lub podwójnych profili CD 60x27,
płyta F13 w zależności od izolacji pożarowej, podwieszony sufit na konstrukcji krzyżowej
z profili CD system D127, płyta perforowana Cleaneo Akustik

Detale

D127 vu,vuvo - D1,C1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 30/60 zgodnie z PN-EN 13501-2 , wypełnienie wełna mineralna między sufitem p.poż
a sufitem akustycznym

Klasa obciążenia wieszaków

0,4 kN

Maksymalna wysokość
Konstrukcja
Rozpiętość pomieszczenia
Profile nośne

Knauf CD 60x27 lub , grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UD 28x27, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

płyty Knauf montowane bezpośrednio do przęseł sufitu w układzie poprzecznym. W przypadku ochrony p.poż stosować płyty F/HF/DHF/ GM-F/GM-FH1, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności stosować płyty typ HA/HF. Akustyka - płyty Cleano Akustik o odpowiedniej perforacji

Izolacja
Grubość :

brak wymagań

Typ matreiału

zgodnie z zeszytem technicznym D12

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

styki płyt Cleaneo Akustik wypełnić masą Uniflott, styki płyt sufitu o odporności ogniowej
szpachlować masą Uniflott z zazbrojeniem łączenia taśmą fizelinową lub papierową
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.3

Podłogi

2.1.3.1 Płynny jastrych anchydrytowy Knauf FE50 F231
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25 N/mm2
do 5 kN/m2

-

wytrzymałość na ściskanie
obciązenie powierzchniowe

1,6 W/mK

-

wysoki współczynnik przewodzenia ciepła
= minimalna bezwładność cieplna

2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

Knauf brzegowa taśma dylatacyjna FE 8/100

Knauf brzegowa taśma dylatacyjna FE 8/100
Płynny jastrych Knauf≥ 35mm
Papier parafinowy Knauf
≥9,5 Płyta Knauf jako rozkład
obciążenia
Wełna mineralna – płyta tłumiąca
odgłos kroków lub such podsypka

Płynny jastrych Knauf ≥ 35mm
Papier parafinowy Knauf
Płyta termoizolacyjna lub płyta
tłumiąca odgłosy kroków EPS

Płynny jastrych na warstwie tłumi
kroki

F231-V5

F231- V1

Płynny jastrych na warstwie
izolacyjnej

Opis systemu / Przekrój
System

Knauf F 231 – płynny jastrych anhydrytowy na warstwie izolacji tłumiącej odgłos kroków.
Grubość jastrychu min. 35mm

Detale

F231, zeszyt techniczny F21

Właściwości
Odporność ogniowa
Zmiejszenie odgłosu kroków
Ciężar 1m2 jastrychu

19 kg na każde 10mm grubości

Dane techniczne
Wytrzymałość na ściskanie

25 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie

5 N/mm2

Obciążenia punktowe

do 4kN

Obciążenia powierzchniowe

do 5kN/m2

Przewodzenie ciepła

1,66 W/mK

Współczynnik
termicznej

rozszerzalności 0,016 mm/mK

Konstrukcja podłogi
Materiał tłumiący odgłos kroków

wełna mineralna lub styropian

Warstwa rozdzielcza

papier parafinowy Knauf

Płynny jastrych anhydrytowy

Knauf FE 50 grubości min 35mm

Dylatacje

przyścienna taśma dylatacyjna 8/100

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

możliwość wykończenia powierzchni wszelkimi dostępnymi materiałami PCV, parkiet,
wykładzina, płytki. Przed układaniem materiału wykończeniowego należy przeszlifować
powierzchnię, pod wykładziny dodatkowo zaleca się przeszpachlowanie powierzchni
cienkowarstwową szpachlą niwelacyjną
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.1.3

Podłogi

2.1.3.2

Suchy jastrych Knauf Brio F126 / 127

F 30		

-

dla 18 mm suchego jastrychu Brio

F 60		

-

dla 23 mm suchego jastrychu Brio

F 90		

-

dla 18 / 23 mm suchego jastrychu Brio WF (element zespolony)

Ln,w,R 		
Rw,R		
Lw,R ( Lw,P )

-

do 44 dB
do 65 dB
do 31 dB (33 dB - wartość zbadana wg. 0095.05-P402)

do 5 kN/m2
do 5 kN

-

obciążenie powierzchniowe
obciążenie punktowe

22 - 28 kg/m2 -

dla płyt Brio gr. 18 - 23 mm

24 - 30 kg/m -

dla płyt Brio zespolonych z 10 mm płyty pilśniowej, gr. 28-33 mm

2
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2.1 Ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed hałasem

F126-V1

Połączenie ze ścianą

F126- V4

Styk płyt

Suchy jastrych
System

Knauf F126 Brio, płyta gipsowo - włóknowa 18/23mm z frezowaną krawdzią na tzw.
zakładkę. Płyty o wymarach 600x1200mm

Producent

Knauf

Detale

F126 – V1, zeszyt systemowy F12

Właściwości
Odporność ogniowa

od F 30 do F 90 zgodnie z DIN 4102-2

Tłumienie odgłosu kroków Ln,w,R

do 44 dB

Izolacyjność akustyczna Rw,R

do 65 dB

Izolacyjność od dzwięków uderzen- od 16 do 31 dB
iowych ∆Lw,R
Max. ciężar elementu

ca. 22 / 28 kg/m2 - płyty gr. 18/23 mm
ca. 24 / 30 kg/m2 - płyta gr. 28/33 mm jako zespolona

Obciążenie powierzchniowe

od 2 do 5 kN/m2 w zależności od przeznaczenia powierzchni i grubości elementu

Współczynnik przewodzenia ciepła

0,38 W/mK

Obciążenie punktowe

od 1 do 5 kN

Konstrukcja
Grubość

18 / 23 mm

Elementy suchego jastrychu
Płyta gipsowo - włóknowa Brio

18 mm /23 mm o wymiarach 600 x 1200 mm

Połączenie płyt Brio

Płyty łączone na zakład, klejone Knauf Brio Felzkleber, zakład dodatkowo łączony ze
sobą wkrętami 17/22 mm

Wyrwnanie wysokości dla suchego jastrychu Knauf Brio
Wypałnienie materiałem sypkim

Przy 20 - 100 mm stosować suchą podsypkę Knauf PA

Materiał niwelacyjny

Przy wyrównaniu 15-35mm stosować szpchlę niwelacyjną Knauf Nivellierestich 425
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.2.1

Sufity

2.2.1.1 Knauf Cleaneo® Akustik D127

do 0.75 αw

-

współczynnik pochłaniania dzwięku wg. PN EN 20354

333,5 cm

-

max. rozstaw osiowy profili nośnych CD
w zależności od perforacji

			

odporność na udeżenia piłką przy odpowiednim rozstawie profili nośnych CD

rodzaje perforacji:
- perforacja prosta okrągła R
- perforacja przestrzenna okrągła R
- perforacja prosta kwadratowa Q
- perforacja rozrzucona R
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2.2 Pochłanianie dźwięku

9.5 mm

fryz

D127-B1

Podłóżny styk płyt

Perforacja
prosta 12/25 R
Gerade Rundlochung

≤ 100 mm
Połączenie ze ścianą.
Wykończenie fryz

D127-D1

Perforacja
prosta
Gerade Rundlochung
15/30 R

Perforacja
prosta
Gerade Rundlochung
20/42 R

Powierzchnia

Lochanteil: 18,1 %

Powierzchnia

Lochanteil: 19,6 %

Powierzchnia

otworów 18,1%

otworów 19,6%

otworów 17,8%

Atest
Knauf akustyczny
Schallschutz-

Atest
Knaufakustyczny
Schallschutz-

Atest
Knaufakustyczny
Schallschutz-

Knauf
A 001-10,09
nachweis:
A 001-10.09

Fizelina
akustyczna
+ wełna mineralna
mit Akustikvlies
+ Mineralwolle

127.04.2

p
1,0

Lochanteil: 17,8 %

Knauf
A 001-10,09
nachweis:
A 001-10.09

Fizelina
akustyczna
+ wełna mineralna
mit Akustikvlies
+ Mineralwolle

127.05.2

p
1,0

Knauf
A 001-10,09
nachweis:
A 001-10.09

Fizelina
akustyczna
+ wełna mineralna
mit Akustikvlies
+ Mineralwolle

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Głębokość konstrukcji
mm
Konstruktionstiefe
6565
mm

p 0,3 0,55 0,75 0,8

0,7

125 250 500 1000 2000 4000

Głębokość
konstrukcji
mm
Konstruktionstiefe
6565
mm

0,6

Klasse:
absorbierend)
C (wysoka
C (hoch absorbcja)
w = 0,75 Klasa
Głębokość
konstrukcji
200
mm
Konstruktionstiefe
200
mm

p 0,5

0

0,7 0,75 0,7 0,65 0,65

Klasse:
absorbierend)
C (hoch absorbcja)
C (wysoka
w = 0,70 Klasa
Głębokość
konstrukcji
400
mm
Konstruktionstiefe
400
mm

p 0,3

0,55 0,8

0,8 0,65 0,65

Klasse:
C (wysoka
absorbcja)
C (hoch absorbierend)
w = 0,75 Klasa
Głębokość konstrukcji
200
mm
Konstruktionstiefe
200
mm

p 0,5

0,7 0,75 0,7 0,65 0,65

Klasse:
C (hoch absorbierend)
C (wysoka
absorbcja)
w = 0,70 Klasa
Głębokość
konstrukcji
400
mm
Konstruktionstiefe
400
mm

p 0,55 0,65 0,7 0,75 0,65 0,65

p 0,55

0,7 0,65 0,75 0,65 0,65

Klasse:
absorbierend)
C (hoch absorbcja)
C (wysoka
w = 0,70 Klasa

Klasse:
C (hoch absorbierend)
C (wysoka
absorbcja)
w = 0,70 Klasa

127.06.2

p
1,0

0

125 250 500 1000 2000 4000 Hz

Głębokość
konstrukcji
mm
Konstruktionstiefe
6565
mm

p 0,3 0,55 0,8

0,8

0,5 0,55

Klasse:
C (wysoka
absorbcja)
C (hoch absorbierend)
w = 0,60 Klasa
Głębokość konstrukcji
mm
Konstruktionstiefe
200200
mm

p 0,55 0,7

0,8

0,7

0,5

0,6

Klasse:CC (wysoka
(hoch absorbierend)
absorbcja)
w = 0,60 (L) Klasa
Głębokość konstrukcji
mm
Konstruktionstiefe
400400
mm

p 0,55 0,65 0,7 0,75 0,5

0,6

Klasse:CC (wysoka
(hoch absorbierend)
absorbcja)
w = 0,60 (L) Klasa
Strona

91

2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.1

Ściany

2.3.1.1

Ściana instalacyjna Knauf W116
(R)EI 60

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

(R)EI 120

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-017-KZ/11

Rw 52dB

-

dla gr. ściany > 220mm ( 2 x 12,5mm HF13/GKFI )

Rw 57dB

-

dla gr. ściany > 220mm ( 3 x 12,5mm HF13/GKFI )

min. 50mm

-

wełna mineralna szklana ( G ) / kamienna ( S )

F13

F13
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2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

W116-A1

Połączenie ze ścianą masywną

W116-VM1

Styk płyt połaczenie profili z przewiązką

Opis systemu / Przekrój
System

W116 - podwójny szkielet z rozsunięciem, podwójna płyta gipsowo - kartonowa

Detale

W116- VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W11/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 60/120 zgodnie z PN-EN 13501-2 wypałnienie welna mineralna szklana
( REI 60 ), kamienna ( REI 120 ).

Izolacyjność akustyczna

do 57 dB Rw,R

Maksymalna wysokość

do 6,80 m bez ochrony p.poż.
do 6,50 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

> 220mm.

Profile nośne

Knauf CW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf dwustronnie montowane. W przypadku ochrony p.poż stosować
płyty F/HF/DHF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej wilgotności stosować płyty
typ HA/HF, w przypadku pomieszczeń o podwyższonej akustyce należy stosować płyty
Knauf DHF.

Izolacja
Grubość

50 mm

Typ matreiału

wełna mineralna szklana G, wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W11

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni spoin w pierwszej i drugiej warstwie masą Uniflott, szpachlowanie zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf (Uniglatt/ F1 itp.)
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.1

Ściany

2.3.1.2 Ściana szkieletowa Knauf Aquapanel Indoor W381

EI 30		

-

klasyfikacja ogniowa nr. NP-1240.2/P/08/BW

Rw 42dB
Rw 44dB

-

dla gr. ściany 75mm
dla gr. ściany 125mm

min. 50mm

-

wełna mineralna kamienna ( S ) - 53kg/m3

twarda pyta cementowa w otulinie siatki z włókna szklanego, charakteryzująca się
wysoką twardością powierzchni

możliwość gięcia na sucho, promień gięcia do 1m
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2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

Kołek szybkigo montażu
Izolacja Knauf Insulation
Płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor
Elastyczna masa uszczelniająca
Izolacja Knauf Insulation
Profil UW
Profil CW

W381-VO1

Elastyczna masa uszczelniająca

Połączenie z sufitem

W381-A1

Połącz. ze ścianą masywną

Opis systemu / Przekrój
System

W382 - pojedynczy szkielet, podwójna płyta cementowa Aquapanel Indoor

Detale

W382- VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – Zeszyt Techniczny W38 I/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

EI 30 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna kamienna
( S ) - EI 30.

Izolacyjność akustyczna

do 44dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 6,00 m bez ochrony p.poż.
do 4,00 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

75 / 100 / 125 mm

Profile nośne

Knauf CW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

1 x 12,5 mm płyta AQUAPANEL INDOOR dwustronnie montowane

Izolacja
Grubość

min. 50 mm

Typ matreiału

wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W38I

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni, zgodnie z wymogami Q3 / Q4,
szpachlownie całopowierzchniowe masą szpachlową Aquapanel białą, wykończenie
powierzchni masa Q4 Finish
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.1

Ściany

2.3.1.3

Ściana szkieletowa Knauf Aquapanel Indoor W382

EI 120		

-

klasyfikacja ogniowa nr. NP-1240.2/P/08/BW

Rw 49dB

-

dla gr. ściany 100/125/150mm

min. 50mm

-

wełna mineralna kamienna ( S ) - 53kg/m3

twarda pyta cementowa w otulinie siatki z włókna szklanego, charakteryzująca się
wysoką twardością powierzchni

możliwość gięcia na sucho, promień gięcia do 1m
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2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

W382-VO1

Połączenie sufitowe

W382-A1

Połączenie ze ścianą masywną

Opis systemu / Przekrój
System

W382 - pojedynczy szkielet, podwójna płyta cementowa Aquapanel Indoor

Detale

W382- VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W38 I/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

EI 120 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna kamienna (S) - EI 120

Izolacyjność akustyczna

do 49dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3 ; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 7,00 m bez ochrony p.poż.
do 4,00 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

100 / 125 / 150 mm

Profile nośne

Knauf CW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta AQUAPANEL INDOOR dwustronnie montowane

Izolacja
Grubość

min. 50 mm

Typ matreiału

wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W38I

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni, zgodnie z wymogami Q3 / Q4 ,
szpachlownie całopowierzchniowe masą szpachlową Aquapanel białą, wykończenie powierzchni masa Q4 Finish
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.1

Ściany

2.3.1.4

Ściana szkieletowa Knauf Aquapanel Indoor W386 - 1

EI 30		

-

klasyfikacja ogniowa nr. IBMB DIN 4102 3649/9454

Rw 51dB

-

dla gr. ściany 130mm

min. 2x50mm -

wełna mineralna kamienna ( S ) - 53kg/m3

twarda pyta cementowa w otulinie siatki z włókna szklanego, charakteryzująca się
wysoką twardością powierzchni

możliwość gięcia na sucho, promień gięcia do 1m
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2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

W386-VO1

Połączenie sufitowe

W386-B1

Połączenie za pomocą pasków
płyt

Opis systemu / Przekrój
System

W386 - podwujny szkielet, pojedyncza płyta cementowa Aquapanel Indoor. Profile CW
usztywnione przewiązkami z pasków płyty cementowej h=300mm

Detale

W386- VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W38 I/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

EI 30 zgodnie z IBMB DIN 4102, wypałnienie welna mineralna kamienna
(S) - EI 30

Izolacyjność akustyczna

do 51dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 5,50 m bez ochrony p.poż.
do 4,00 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

zależna od wymagań instalacyjnych

Profile nośne

Knauf 2xCW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf 2xUW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

1 x 12,5 mm płyta AQUAPANEL INDOOR dwustronnie montowane

Izolacja
Grubość

min. 2x50 mm

Typ matreiału

wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W38I

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni, zgodnie z wymogami Q3 / Q4,
szpachlownie całopowierzchniowe masą szpachlową Aquapanel białą, wykończenie
powierzchni masa Q4 Finish
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.1

Ściany

2.3.1.5

Ściana szkieletowa Knauf Aquapanel Indoor W386 - 2

EI 90

-

klasyfikacja ogniowa nr. IBMB DIN 4102 3650/9464

Rw 61dB

-

dla gr. ściany 155 mm

min. 2x50mm -

wełna mineralna kamienna ( S ) - 53kg/m3

twarda pyta cementowa w otulinie siatki z włókna szklanego, charakteryzująca się
wysoką twardością powierzchni

możliwość gięcia na sucho, promień gięcia do 1m
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2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

W386-VO1

Połączenie sufitowe

W386-VM1

Połączenie za pomocą pasków
płyt

Opis systemu / Przekrój
System

W382 - podwujny szkielet, podwójna płyta cementowa Aquapanel Indoor

Detale

W386- VO1; VM1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W38 I/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

EI 90 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna mineralna kamienna
( S ) - EI 90.

Izolacyjność akustyczna

do 61dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3 PN-EN ISO 717-1

Maksymalna wysokość

do 7,00 m bez ochrony p.poż.
do 4,00 m z ochroną p.poż.

Konstrukcja
Szerokość ściany D

w zalezności od wymagań instalacyjnych.

Profile nośne

Knauf 2xCW 50 / 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf 2xUW 50 / 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta AQUAPANEL INDOOR dwustronnie montowane

Izolacja
Grubość

min. 2x50 mm

Typ matreiału

wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W38I

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni, zgodnie z wymogami Q3 / Q4,
szpachlownie całopowierzchniowe masą szpachlową Aquapanel białą, wykończenie powierzchni masa Q4 Finish
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.1

Ściany

2.3.1.6 Szachty instalacyjne / Przedścianki Knauf W38 I

(R)EI 30

-

klasyfikacja ogniowa nr. NP-1240.3/P/08/BW

60 cm

-

max. rozstaw osiowy profili CW

400 cm

-

max. wysokość szachtu

			dla okładziny z płyt Aquapanel Indoor 2 x 12,5mm

min. 40 mm -

wełna mineralna kamienna (S) - 24,8 kg/m3

twarda pyta cementowa w otulinie siatki z włókna szklanego, charakteryzująca się
wysoką twardością powierzchni

Strona

102

2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

W38-A3

Połączenie ze ścianą masywną

W38-V03

Połączenie ze stropem

Opis systemu / Przekrój
System

W38 I - pojedynczy profil CW 75/100mm w rozstawie max. 600mm / 2x12,5mm płyta
Aquapanel Indoor , montowana jednostronnie

Detale

W38 - A2;B1 – zeszyt techniczny W62/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 30 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypełnienie wełną mineralną kamienną
(S) o min. gęstości 24,8 kg/m3

Izolacyjność akustyczna

do 72dB Rw,R zgodnie z PN-EN 20140-3; PN-EN ISO 717-1
W przypadku izolacyjności akustycznej należy przestrzeń między profilami wypałnić wełną
mineralną kamieną (S)

Maksymalna wysokość

400 cm

Konstrukcja
Szerokość ściany

100/125 mm

Profile nośne

Knauf CW 75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 75/100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf Aquapanel Indoor jednostronie montowane

Izolacja
Grubość

40 - 80 mm

Typ matreiału

wełna mineralna kamienna S, zgodnie z zeszytem technicznym Knauf W38I

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

połączenia między płytami , łby wkrętów, uszczelnienie obwodowe
szpachlowane z wtopioną sitką zbrojeniową masą szpachlową Aquapanel szara, szpachlowanie całopowierzchniowe masą szpachlową Aquapanel biała. Wykończenie Q4 Finish
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.2

Sufity

2.3.2.1 Sufit Aquapanel Indoor w pomieszczeniach basenowych
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(R)EI 30

-

klasyfikacja ogniowa nr. LBO-015-KZ/10

52,5 cm
100 cm
40 cm		

-

max. rozstaw wieszaków.
max. rostaw profili głównych CD 60x27
max. rozstaw profili nośnych CD 60x27

-

brak wypałnienia wełną mineralna

2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

Połączenie ze cianą masywną

Połączenie ze ścianą W381 I

Opis systemu / Przekrój
System

konstrukcja krzążowa z profili CD 60x27, zawiesia noniuszowe spełniające klasę obciążenia
0,4kN w rozstawie max. 525mm, płyta Aquapanel Indoor lub Outdoor mocowana do profili
z zachowaniem 3-4mm dylatacji miedzy płytami, w układzie pojedynczym lub podwójnym
(REI 30), styk płyt szpachlowany i zbrojony siatką z włókna szklanego

Detale

zeszyt techniczny W 38/ CD

Właściwości
Odporność ogniowa

REI 30 zgodnie z PN-EN 13501-2, wypałnienie welna niekonieczne

Izolacyjność akustyczna
Maksymalna wysokość
Konstrukcja
Rozpiętość pomieszczenia
Profile nośne

Knauf CD 60x27 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UD 28x27, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

płyty Knauf montowane bezpośrednio do przęseł sufitu w układzie poprzecznym pojedynczo. W przypadku ochrony p.poż należy stosować podwójne płytowanie z płyt Aquapanel

Izolacja
Grubość

brak wymagań dla ochrony p.poż.

Typ matreiału
Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni, zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf, szpachlowanie łączeń
płyt masa szpachlowa szara, szpachlowanie całopowierzchniowa masa szpachlowa biała,
wykończenie masa Q4 Finish
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.3.3

Podłogi

2.3.3.1 Suchy jastrych Aquapanel Floor F381
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F 30 - F90

-

zabezpieczenie ognia od góry

Ln,w,R 		
Rw,R		
Lw,R		

-

od 44 do 54 dB (jastrych na stropie monolitycznym)
od 58 do 65 dB (jastrych na stropie monolitycznym)
od 17 do 28 dB (jastrych na stropie monolitycznym)

Ln,w,R 		
Rw,R		
Lw,R		

-

od 45 do 56 dB (jastrych na stropie drewnianym)
od 57 do 62 dB (jastrych na stropie drewnianym)
od 6 do 13 dB (jastrych na stropie drewnianym)

do 4kN/m2
do 4 kN

-

obciążenie powierzchniowe
obciążenie punktowe

37 kg/m2
39 kg/m2

-

płyta Aquapanel Floor gr. 22 mm
płyta Aquapanel Floor zespolona MF gr. 33 mm

2.3 Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

F381-V3

Połączenie ze ścianą masywną

F382-V1

Połączenie ze ścianą suchej zabudowy

Opis systemu / Przekrój
System

F381 AQUAPANEL Floor

Hersteller / Manufacturer

Knauf / USG

Detale

F382 – V1, F381 – V3, F382 –V5 zeszyt techniczny F38

Właściwości
Odporność ogniowa

od (R)EI 30 do (R)EI 90 wg. EN-1365-2

Tłumienie odgłosu kroków Ln,w,R

od 44 dB do 56 dB

Izolacyjność akustyczna Rw,R

od 57 dB do 65 dB

Tłumienie odgłosu kroków ∆Lw,R

od 6 dB do 28 dB

Max. ciężar elementu

ca. 37 kg/m2 - dla gr. 22 mm
ca. 39 kg/m2 - dla gr. 33 mm

Wytrzymałość na zginanie

3,0 N/mm2

Współczynnik przewodności ciepl- 0,79 W/mK
nej
Moduł spreżystości

4000 – 7000 N/mm2

Konstrukcja
Min. grubość

22 mm

Konstrukacja podłogi
Płyta Aquapanel Floor

1 x 22 mm , 600 x 900 mm

Połaczenie płyt

połaczenia płyt za pomocą łączników płaskich wklejanych we wpust płyty, należy postępować zgodnie z wytycznymi zeszytu technicznego

Wypałnienie materiałem sypkim

w celu wyrówania podłoża należy zastosować suchą podsypkę PA

Wykończenie powierzchni

możliwość wykończenia powierzchni wszelkimi dostępnymi materiałami PCV, parkiet,
wykładzina, płytka. Przed układaniem materiału wykończeniowego należy przeszlifować powierzchnię, pod wykładziny dodatkowo zaleca się przeszpachlowanie powierzchni cienkowarstwową szpachlą niwelacyjną
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2. Systemy Knauf - wymagania

2.4.1 Ściany i okładziny ścienne
2.4.1.1 Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa z płytą pośrednią
Knauf W387
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Rw 61dB

-

dla gr. ściany 142,5mm

0,26 W/m2k

-

współczynnik przenikania ciepła

70 kg / m2

-

max. ciężar ściany osłonowej

80+60 mm

-

wełna mineralna o gęstości min. 40 kg/m3

2.4 Lekkie zewnętrzne systemy fasadowe

W387-D1

Połączenie dylatacyjna, poziome.

W387-A1

Przekrój poprzeczny z połączeniem

Opis systemu / Przekrój
System
Detale

W387 - podwójny szkielet, płyta Aquapanel Otdoor, płyta gipsowo - kartonowa Diamant
F13 ( płyta pośrednia ), płyta Diamant F13
W387 - D1; A1; VU1; A1; B1; C1; D1 – zeszyt techniczny W38/ CD

Właściwości
Izolacyjność akustyczna

do 61dB Rw,R

Maksymalna wysokość

do 4,00 m

Konstrukcja
Szerokość ściany D

142,5 mm - w zależności od wybranego rozwiązania - zeszyt techniczny W38E

Profile nośne

Knauf CW 75 / 100 mm, grubości 0,6mm zgodnie z PN-EN 14195

Profile obwodowe

Knauf UW 75 / 100 mm, grubość 0,6 mm zgodnie z PN-EN 14195

Okładzina
Płyty Knauf

2 x 12,5 mm płyta Knauf F13 Diamant jako pośrednia i wewnętrzna, 1x 12,5 mm płyta
Aquapanel Otdoor

Izolacja
Grubość

60 - 80 mm

Typ matreiału

wełna mineralna Knauf Insulation

Powierzchnia
Wykończenia powierzchni

wypełnienie całej powierzchni, zgodnie z wymogami Q3 / Q4 Knauf (Uniflott/Uniglatt/ F1
od stony wewnętrznej, zewnętrzna strona tynk zewnętrzny. itp.
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3. Knauf - Technologia wykończenia.

3.1 Jakość powierzchni

Q1

– Stopień jakości Q1 definiuje jakość powierzchni spoin, które nie muszą spełniać wymagań
optycznych (dekoracyjnych). Wystarczające jest ich zaszpachlowanie podstawowe, które obejmuje wypełnienie
styków płyt gipsowych i pokrycie widocznych części elementów mocujących. Wystający materiał szpachlowy należy zeskrobać, uwarunkowane zastosowanym narzędziem znaki, rysy i wypływki są dopuszczalne. Ten stopień
jakości znajduje zastosowanie przy szpachlowaniu dolnej warstwy płyt okładziny wielowarstwowej, a także na
powierzchniach, które mają być obłożone płytkami okładzinowymi lub płytami, jak również grubszymi warstwami
tynku. Co to oznacza w praktyce? Jeden, a najwyżej dwa etapy z użyciem mas szpachlowych Knauf Uniflott albo
Knauf TRIAS w przypadku płyt gipsowych z krawędzią HRAK (półokrągłą spłaszczoną) bądź też masy Knauf Fugenfüller Leicht i taśmy zbrojącej w przypadku płyt z krawędzią AK (spłaszczoną). Pod płytki okładzinowe stosuje
się tylko impregnowane płyty GKBI, tzw. „zielone płyty”. Wówczas znajduje zastosowanie system Knauf dla pomieszczeń wilgotnych, a szpachlowanie wykonuje się masą szpachlową „Knauf Uniflott impregnowany”, „zielonym
Uniflottem“, aby zapewnić pełną hydrofobowość na całej powierzchni. Kompetencję widać w szczegółach. Kompetencję można sprzedawać i jest to najelegantszy sposób wyróżnienia się spośród konkurencji.

Q2

– Stopień jakości Q2 odpowiada szpachlowaniu standardowemu i spełnia ogólnie przyjęte wymagania dla powierzchni ścian i sufitów. Celem szpachlowania jest zrównanie miejsca spoin (styków) przez bezstopniowe przejścia z powierzchnią płyty. To samo dotyczy elementów mocujących, naroży wewnętrznych i zewnętrznych oraz połączeń. Szpachlowanie według stopnia jakości Q2 obejmuje szpachlowanie podstawowe (Q1)
i szpachlowanie wykańczające (szpachlowanie dokładne, Finish) aż do uzyskania bezstopniowego przejścia na
powierzchnię płyty. Nie może przy tym być widocznych odcisków z obróbki czy schodków po szpachli. W razie potrzeby należy miejsca szpachlowane oszlifować. Taka powierzchnia może być odpowiednia np. pod okładziny ścian
o średnio- lub gruboziarnistej strukturze (np. tapety szorstkowłókniste), powłoki malarskie matowe wypełniające
i o średnio lub gruboziarnistej strukturze (np. dyspersyjne), które są nanoszone ręcznie packą futrzaną lub wałkiem
strukturalnym, oraz pod tynki nawierzchniowe o uziarnieniu powyżej 1 mm. Przy tej jakości powierzchni np. nie
można wykluczyć ujawnienia odrysów w smugach światła! Także i w tym przypadku praktyka przy użyciu wysokojakościowych produktów jest prosta. Dwa do trzech prostych etapów z użyciem masy szpachlowej Knauf Uniflott
w przypadku płyt HRAK, trzy etapy z użyciem masy szpachlowej Fugenfüller Leicht w przypadku płyt AK i w każdym przypadku staranne oszlifowanie przejść dają pożądany efekt. Łatwiej uda się osiągnąć jeszcze lepszą jakość
spoiny, jeśli w ostatnim etapie nałoży się na szerokości ok. 30 cm szczególnie elastyczną i łatwą do oszlifowania
masę szpachlową Knauf Finish-pastös (w postaci pasty). Nieoficjalnie można by w tym przypadku mówić o stopniu
jakości Q2+. Często jednak po naniesieniu powłoki (malowaniu) odrysy spoin ujawniają się mimo dotrzymania
przy szpachlowaniu wymagań według Q2. Odpowiedzialny za to jest prawie zawsze niedostatek lub całkowity brak
zagruntowania powierzchni suchej zabudowy przed pokryciem farbami. „Chaust“ środka gruntującego Tiefengrund
czy zgoła dodanie wody nie uczynią z farby dyspersyjnej środka gruntującego. Na skutek odmiennych chłonności
masy szpachlowej i kartonu powstają wówczas różnice struktury i grubości warstwy powłoki, a tym samym znów
wyraźne odrysy spoin. Naniesienie odpowiedniego środka gruntującego jest zatem konieczne. Problematyce tej
wychodzi naprzeciw nowo opracowana masa szpachlowa Knauf. Produkt ten, o nazwie Knauf TRIAS, technologicznie porównywalny z legendarną masą szpachlową Uniflott, ma ponadto dwie dalsze zalety. Po pierwsze TRIAS
jest barwą dostosowana do barwy kartonu płyt gipsowych i redukuje w ten sposób występujący zwykle kontrast
zabarwień. Po drugie TRIAS jest także równoważna z kartonem co do chłonności. Oznacza to, że różnice struktury
powłoki w wyniku różnej chłonności podłoża już nie mogą występować. Nieznacznie wyższe koszty materiału są
niewspółmierne do jakże częstej irytacji po naniesieniu powłoki barwnej.

Strona

110

Q3

– Stopień jakości Q3 stawia szpachlowanej powierzchni podwyższone wymagania, tzn. wymaga
dodatkowych czynności wykraczających poza zakres Q2. Stopień jakości Q3 obejmuje szpachlowanie o jakości
stopnia Q2 i szersze oszpachlowanie spoin oraz ostre zatarcie materiałem szpachlowym całej powierzchni kartonowej dla zamknięcia porów. W razie potrzeby należy szpachlowane powierzchnie oszlifować. Takie powierzchnie
mogą być na przykład odpowiednie pod okładziny ścienne o drobnej strukturze, matowe, nie strukturyzowane
powłoki malarskie/inne i pod tynki nawierzchniowe o uziarnieniu < 1 mm. Bardzo ważne: także w przypadku szpachlowania o jakości Q3 uwidoczniania się odrysów spoin w smugach światła nie można całkowicie wykluczyć,
a jest ono dopuszczalne. Stopień i zakres tych odrysów są jednak w porównaniu ze szpachlowaniem o jakości
Q2 mniejsze. Celem jest w tym przypadku usunięcie szpachlą przejść w obrębie spoin, a zarazem ujednolicenie
chłonności podłoża, co jest podstawowym warunkiem dla powłoki nawierzchniowej. Jak najlepiej uzyskać Q3?
Biorąc za punkt wyjścia Q2 (masy szpachlowe Knauf Uniflott albo Knauf Fugenfüller Leicht), właściwym wyborem
jest gotowa do użycia gipsowa masa szpachlowa Knauf Readygips. Readygips daje się nakładać z wielką łatwością, a jednocześnie dzięki swojej dostosowanej do kartonu jasnoszarej barwie umożliwia optyczne ujednolicenie
powierzchni. Inny wariant uzyskania stopnia Q3 oferuje tylko Knauf. Wariant ten jest szczególnie interesujący dla
wykonawców wykończenia wnętrz i malarzy, wykonujących suche zabudowy i malowanie. Biorąc za punkt wyjścia
spoinę o jakości stopnia Q2(+), np. Uniflott plus Finish-pastös, optymalnie oszlifowaną, wykonuje się następnie
pełnopowierzchniowe gruntowanie środkiem Knauf Spezialgrund Ten komponent systemu jest wysokowartościową farbą podkładową o białej pigmentacji i wypełnieniu mineralnym. Wypełnia ona ślady szlifowania, ujednolica
barwnie powierzchnię (w sztucznie wytworzonych smugach światła widać jeszcze istniejące nierówności) i stanowi
przegrodę uszczelniającą przed wodą jako rozcieńczalnikiem następnych powłok. Niezbędne poprawki można
wykonać za pomocą masy szpachlowej Finish-pastös. Te miejsca muszą być ponownie zagruntowane środkiem
Spezialgrund. Po jego całkowitym wyschnięciu można nanieść powłokę wykończającą, np. za pomocą farby. Często właśnie to „know-how” i właściwy materia w połączeniu z jego rzemieślniczą sprawnością dają wykonawcy
możliwości spełnienia wymogów jakościowych.

Q4

– Stopień jakości Q4 można uzyskać przez szpachlowanie całej powierzchni lub jej całościowe
ostiukowanie, aby szpachlowana powierzchnia spełniła najwyższe wymagania. W odróżnieniu od szpachlowania
Q3 pokrywa się wówczas całą powierzchnię ciągłą warstwą masy szpachlowej/tynku. Stopień jakości Q4 obejmuje
zatem szpachlowanie Q2 oraz pokrycie i wygładzenie całej powierzchni odpowiednim do tego materiałem (grubość
warstwy min. 1 mm). Takie powierzchnie mogą być odpowiednie pod gładkie albo strukturalne okładziny ścian z połyskiem, powłoki przeświecające lub wymalowania/powłoki o maksymalnie średnim połysku albo Stuccolustro lub
inne wysokojakościowe techniki gładzenia. Taka obróbka powierzchni eliminuje możliwość pojawiania się odrysów
na powierzchni płyt i spoin. Pozwala ona też w dużym stopniu unikać niepożądanych efektów na skutek oświetlenia
np. światło smugowe).
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3. Knauf - Technologia wykończenia.
HOTEL & SPA DOLINA CHARLOTTY - SŁUPSK
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3.2 Projekty
HOTEL HILTON - GDAŃSK.
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3. Knauf - Technologia wykończenia.

MERA HOTEL & SPA - SOPOT
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3.2 Projekty

HOTEL HOLIDAY INN.
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Zawarte informacje
odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów
techniczno-budowlanych, związanych norm
i wytycznych, które obok zasad montażowych
muszą być przestrzegane. Zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk,
oraz dalsze przekazywanie kopii, również
fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody
Knauf Sp. z o.o.,
Światowa 25,
02-229 Warszawa.

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25,
02-229 Warszawa
www.knauf.pl
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Heradesign
Ceiling Systems
ul. 17 Stycznia 58,
02-146 Warszawa
www.heradesign.pl

Knauf Sp. z. o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 25
tel. (22) 36 95 100
fax (22)36 95 102
www.knauf.pl,
www.budowairemont.knauf.pl

Knauf Insulation Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56,
02-146 Warszawa
www.knaufinsulation.pl

Knauf AMF Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 195 b,
02-222 Warszawa
www.amf-polska.pl

