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Špeciálne upravenie hrán dosiek Cleaneo Akustik FF 

s jednou pozdĺžnou a priečnou hranou FF a s jednou 

pozdĺžnou a priečnou hranou SK umožňuje jed-

noduché precízne zarovnanie dierovaných dosiek 

s priebežným dierovaním. Pre montáž sa odporúča 

trojčlenný tím.

Pohľad na dosku zdola

Hrany dosiek Knauf Cleaneo Akustik FF sú 
vo výrobe zbrúsené a napenetrované.

1 Rozloženie dosiekCleaneo Akustik FF 

7 Finálne prebrúsenie6 Zrezanie prebytočného tmelu5 Vyplnenie škár (s Knauf Jet-Filler)

4 Očistenie škár3 Upevnenie dosiek2 Skúška rovnomernosti dierovania

Pri montáži sa vždy orientujú priečne a pozdĺžne 

predsunuté hrany FF oproti hranám SK. 

Vyrovnať a upevniť vodiacu šnúru v strede miest-

nosti v smere pokladania dosiek. 

Prvý rad dosiek zarovnať s vodiacou šnúrou a dosky 

pripevniť k podkonštrukcii. Ďalšie rady dosiek mon-

tovať podľa pokladacieho plánu (pozri strana 3).

Dierovanie nastaviť počas montáže s montážnou 

pomôckou pre dierované dosky a kontinuálne kon-

trolovať priamky pomocou lasera, aby rady otvorov 

boli diagonálne, priečne i pozdĺžne zarovnané cez 

škáry dosiek (pozri zobrazenie na strane 4).

Akustické dosky Cleaneo Akustik FF upevniť na 

podkonštrukciu z profi lov CD 60x27 rýchloskrutkami 

SN 3,5 x 30. Vzdialenosť skrutiek 170 mm. Dosky pri 

upevňovaní pevne pritlačiť k montážnym profi lom. 

Skrutkovanie začína v rohu, kde priečna a pozdĺžna 

hrana hraničí už s pripevnenou vedľajšou doskou. 

Najprv zaskrutkovať pozdĺžnu a potom priečnu 

stranu. 

Po ukončení montáže očistiť škáry pomocou štetca 

alebo vyfúkať stlačeným vzduchom.

Knauf Jet-Filler naniesť do škáry v dostatočnom 

množstve až kým nie je celá škára vyplnená a ma-

teriál nepretŕča zo škáry (>1 mm). Hlavy skrutiek 

taktiež pretmeliť tým istým tmelom

Po krátkom čase (miernom zatuhnutí tmelu) pretŕča-

júci materiál zo škár zrezať špachtľou alebo odrezať 

s Jet-Cutter tak, že zo škáry treba nechať tmel pre-

tŕčať cca 1 mm. S týmto zrezaným, ešte nie úplne 

stuhnutým materiálom sa môžu zatmeliť skrutky. 

Po úplnom vytvrdnutí sa prebrúsi prečnievajúci tmel 

s brúsnou mriežkou Knauf.

Ďalšie informácie ku Knauf Jet-Filler sú v technickom 

liste K464d
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Dosky Knauf Cleaneo Akustik FF
Montáž

Pokladacia schéma pre veľké pôdorysné plochy Schématický nákres

≤ 333,5 mm osová vzdialenosť 
 montážnych profi lov
 závislé od dierovania
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Po montáži 1. a 2. radu dosiek

Stred miestnosti

1. rad dosiek, začať cca v strede miestnosti
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Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vz�ahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlastnosti 
systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènos�ou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve 
a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu by� bez ïalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlaè a fotomechanická 
reprodukcia, aj èiastoèná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.

Konštrukèné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, 
že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènos�ou Knauf.

www.knauf.sk; 

info@knauf.sk

tel. :  +421 2 5824 08 11

fax :  +421 2 5363 10 75

KNAUF Bratislava s.r.o., Apollo Business Center, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
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Montáž dosiek Schématický nákres

Skrutkovať v strede
plného miesta

■ Celkový obraz usporiadania a dierovania kontrolovať počas montáže laserom - diagonálne, priečne, pozdĺžne.
■ Dosky Knauf Cleaneo Akustik FF sa montujú na krížové škáry.

Pokyny

Priamo

Smerovacia šnúra

1 Pozdĺžne hrany

Postupnosť 
skrutkovania

2 Priečne hrany

Pr
ia

m
o

Diag
onáln

e

Usporiadanie podľa 
dierovania dosiek
(nie podľa hrán dosiek)


