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Úvodom
V súčasnej dobe bráni väčšiemu rozšíreniu drevostavieb v SR stále nízky
stav vedomostí a informovanosť zo strany zákazníkov a investorov. Cieľom
tohto katalógu je ukázať bezpečné a funkčné riešenia pre drevostavby v súvislosti s jasne deklarovanými akustickými, protipožiarnymi a užívateľskými
vlastnosťami. To všetko v súvislosti s aspektami stavebnej fyziky a ruka v ruke
s bežne používanými technológiami.
Musíme si uvedomiť, že hlavnou výhodou drevostavieb je rozčlenenie jednotlivých funkcií celého stavebného systému na funkciu nosnú (drevené trámy
a stĺpy - v spolupráci so stužujúcimi doskami), na funkciu tepelno-izolačnú
(vkladanie izolácií do dutín konštrukcií), na funkciu inštalačnú (dutiny vo vnútornej časti objektu), na funkciu ochrannú (proti požiaru a proti hluku) a na
funkciu estetickú a úžitkovú (povrchové úpravy, vešanie predmetov atď).
Problematiku sme rozdelili na obvodový plášť budovy, kde je hlavným cieľom
zkĺbiť protipožiarne vlastnosti s tepelnou technikou. V tejto kapitole nájdete prehľad od najsubtílnejších a pomerne jednoduchých riešení až po veľmi
bezpečné a robustné konštrukcie s obrovskou škálou variabilných vlastností.
Nájdete tu systém difúzne otvorenej steny Knauf-Climacell, ktorú možno
použiť pre pasívne domy. Taktiež tu nájdete unikátne riešenie pre prevetrávané fasády a sokle, pričom vizuálne nespoznáte rozdiel medzi „bežným“
kontaktným zateplením a touto bezškárovou fasádou z cementovej dosky
Aquapanel®.

Vnútorné konštrukcie sú rozdelené na nosné a nenosné s cieľom ukázať, že
toľko diskutovaná akustika pri drevostavbách je riešiteľný problém a ak je
k nemu pristupované už vo fáze návrhu, možno ušetriť veľa miesta, peňazí
aj šedín na hlave majiteľa/investora. V sekcii drevených stropov je kladený
dôraz hlavne na správnu voľbu podhľadovej konštrukcie, pretože na základe
rozsiahleho výskumu a merania bolo preukázané, že v súčasnosti možno
ľahký drevený strop s použitím ľahkej suchej podlahy Knauf urobiť rovnako
akusticky kvalitný ako strop z monolitického betónu.
Posledným okruhom je už pomerne udomácnený systém suchej vnútornej
výstavby pomocou ľahkých sadrokartónových konštrukcií, ktoré dokážu výborne akusticky izolovať, sú schopné prenášať lokálne bremená, ako sú kuchynské linky a veľmi jednoducho sa nimi môžu viesť všetky vnútorné rozvody TZB bez toho, aby bola narušená ich akustická a aj požiarna odolnosť.
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Difúzne uzavretá konštrukcia bez inštalačnej roviny
■ Použitie:
Základný variant nosnej drevenej steny,
ktorá spĺňa základné požiadavky stavebnej
techniky. Dodatočné zateplenie je prevedené pomocou kontaktného zatepľovacieho
systému s EPS. Ekonomicky najdostupnejšia konštrukcia.
■ Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút
■ Akustika:
Rw= 43 dB
■ Parozábrana:
LDS 100

■ Materiály Knauf:
Zatepľovací systém: Knauf Akrylátová
omietka, Penetračný náter pod akrylátovú
omietku Knauf, Lepiaca a armovacia
stierka Knauf Ritmo Spachtel
Opláštenie steny: Sadrovláknitá doska
Knauf Vidiwall z exteriéru, Sadrokartónová
doska Knauf GKF/RED z interiéru
■ Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140
■ Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE alebo
140 mm Knauf Insulation UNIFIT

Difúzne uzavretá
konštrukcia s malou
hrúbkou

Konštrukcie vonkajších nosných stien
Základným konštrukčným prvkom drevostavby sú nosné steny, ktoré zaisťujú
stabilitu, odolnosť proti klimatickým vplyvom a plnia funkciu akustického a požiarneho predelu medzi vnútorným a vonkajším prostredím.
Každú takúto základnú stenu je možné prispôsobiť požiadavkám konečného
užívateľa napríklad prevedením inštalačných predstien a ďalšími úpravami,
ktoré zabezpečia dlhodobú funkčnosť celého objektu.
Každú konštrukciu možno pomerne jednoducho upraviť a splniť celú paletu
požiadaviek, ktorá je pri drevostavbách rovnako dosiahnuteľná, ako pri objektoch postavených klasickou technológiou.

Najjednoduchšiu konštrukciu tvorí nosný panel bez inštalačnej dutiny s kontaktným zateplením. Celá stena je uvažovaná ako difúzne uzavretá konštrukcia s parozábranou za vnútorným plášťom sadrokartónovej dosky a s kontaktným zatepľovacím systémom ETICS na sadrovláknitej doske Knauf Vidiwall na
vonkajšom opláštení.

Konštrukcia vonkajších nosných stien

Difúzne uzavretá/otvorená konštrukcia s inštalačnou rovinou
■ Použitie:
Bežne rozšírená skladba nosnej drevenej
steny, ktorá splní nadštandardné požiadavky. Dodatočné zateplenie je prevedené
pomocou EPS alebo minerálnej vlny.
Štandardná konštrukcia drevostavby, ktorú
je možné prispôsobiť pre difúzne otvorenú
skladbu. Oproti základnej variante ponúka
bezpečné vedenie inštalácií a podstatne
lepšiu nepriezvučnosť (dB).

■ Materiály Knauf:
Zatepľovací systém: Knauf Silikónová
omietka, Penetračný náter pod silikónovú
omietku Knauf, Lepiaca a armovacia
stierka Knauf Uniritmo;
Opláštenie steny z exteriéru: Sadrovláknitá doska Knauf Vidiwall;
Inštalačná rovina: sadrokartónová doska
Knauf Diamant, priame / akustické závesy,
Knauf CD + UD profily

■ Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút

■ Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140

■ Akustika:
Rw = 53 dB

■ Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE
alebo 140 mm Knauf Insulation UNIFIT

■ Parozábrana:
LDS 100
Lepšie akustické vlastnosti možno dosiahnuť
vytvorením predsadenej steny (inštalačnej
roviny) s doskami Knauf Diamant alebo Knauf
Vidiwall

Difúzne otvorená konštrukcia s inštalačnou rovinou
■ Použitie:
Špeciálne difúzne otvorená skladba
nosnej drevenej steny, ktorá je určená pre
konštrukciu pasívnych domov. Dodatočné zateplenie je prevedené pomocou
drevovláknitej izolačnej fasádnej dosky.
Konštrukciu je možné prispôsobiť podľa
hrúbky použitej izolácie. Ponúka bezpečné
vedenie inštalácií, nadštandardnú akustickú pohodu a vysokú požiarnu odolnosť.
■ Požiarna odolnosť:
REI 30 - 120 minút
■ Akustika:
Rw= 55 - 62 dB
■ Parozábrana:
LDS 2 Silk

Lepšie akustické a mechanické vlastnosti
možno dosiahnuť pomocou dosiek Knauf
Diamant

■ Materiály Knauf:
Vonkajší omietkový systém: Knauf Kbelorit,
Egalizačný silikónový náter Knauf, Knauf
Putzgrund Mineral, Lepiaca a armovacia
stierka Knauf Uniritmo;
■ Opláštenie steny:
Sadrokartónová doska Knauf Diamant;
Inštalačná rovina: Sadrokartónová doska
Knauf GKB/White, priame / akustické
závesy, Knauf CD + UD profily
■ Prierez nosného prvku:
60/160
■ Izolácia v dutine:
160 mm fúkanej celulózy Climacell
+ 60 mm mokrého nástreku Climacell

Špeciálna difúzne otvorená konštrukcia obvodovej steny Knauf - Climacell s inštalačnou dutinou využíva najlepšie vlastnosti dosky Knauf Diamant v spojení so špeciálnou armovacou stierkou Knauf
Uniritmo a minerálnou alebo silikónovou omietkou Knauf.
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Prevetrávané fasády Aquapanel
Na rozdiel od kontaktného spôsobu zateplenia obvodovej steny prináša prevetrávaná fasáda Aquapanel hneď niekoľko podstatných výhod. Z hľadiska
tepelnej techniky prináša najvyššiu funkčnú bezpečnosť pre odvod vlhkosti z
konštrukcie, zaisťuje veľmi dlhý fázový posun teplôt, čím bráni prehrievaniu
objektu v letnom období a zároveň umožňuje niesť aj bezškárový obklad do
plošnej hmotnosti 40 kg/m2. Z hľadiska akustiky tiež prináša lepšie hodnoty

vzduchovej nepriezvučnosti oproti kontaktným systémom. Okrem iného je
to funkčne najbezpečnejšie prevedenie odizolovania soklovej časti objektu,
pretože cementová doska Aquapanel nepodlieha objemovým zmenám ani
pôsobeniu rozmrazovacích solí a zmrazovacích cyklov. Dilatačný úsek pri
takejto prevetrávanej fasáde je 15 m.

Prevetrávané fasády Aquapanel

Difúzne otvorená konštrukcia s prevetrávanou fasádou bez viditeľných spojov
■ Použitie:
Špeciálne difúzne otvorená skladba nosnej
drevenej steny pre extrémne klimatické
podmienky a mechanicky zaťažené fasády.
Ponúka širokú paletu povrchových úprav
od bežného omietkového súvrstvia až po
obklad do 40 kg/m2.
■ Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút
■ Akustika:
Rw= 53 dB
■ Parozábrana:
LDS 2 Silk

■ Materiály Knauf:
Vonkajší omietkový systém: Knauf Akrylátová omietka, Penetračný náter pod akrylátovú omietku Knauf, Aquapanel Klebe
- und Armiermörtel, výstužná tkanina Aquapanel, Aquapanel Fugenspachtel grau
+ páska Fugenband; Opláštenie steny:
Knauf Aquapanel Outdoor, Sadrovláknitá
doska Knauf Vidiwall; Inštalačná rovina:
Sadrokartónová doska Knauf Diamant
■ Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140
■ Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE alebo
140 mm Knauf Insulation UNIFIT

Lepšie akustické a mechanické vlastnosti
možno dosiahnuť použitím dosiek Knauf Diamant
a montážou na oceľovú konštrukciu.

Prevetrávaná fasáda z dosiek AQUAPANEL Outdoor, riešenie soklovej časti fasády
■ Použitie:
Zabezpečenie dlhodobej funkčnosti soklovej časti objektu.Vysoká odolnosť proti
odstrekujúcej vode.
■ Požiarna odolnosť:
Bez požiadavky
■ Akustika:
Bez požiadavky

■ Materiály Knauf:
Vonkajší omietkový systém: Knauf
Mozaiková omietka, Penetračný náter
pod akrylátovú omietku Knauf, Aquapanel
Klebe- und Armiermörtel, výstužná tkanina
Aquapanel, Aquapanel Fugenspachtel grau
+ páska Fugenband;
Opláštenie steny: Knauf Aquapanel
Outdoor
■ Prierez nosného prvku:
Hliníková alebo oceľová konštrukcia
vhodná do exteriéru
■ Izolácia v dutine:
XPS

Povrchovú úpravu môže tvoriť mozaiková
omietka, kamenný či betónový lepený obklad
do 40 kg/m2
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Medziobjektové steny
Základnou požiadavkou na meziobjektovú stenu je akusticky a požiarne od
seba oddeliť objekty stojace v radovej zástavbe. Táto požiadavka je splnená
použitím konštrukcie meziobjektovej steny Knauf W553 / W553 plus.

Nosná obvodová medziobjektová stena
■ Použitie:
Nosná štítová stena pre radovú zástavbu
RD. Spĺňa požiadavky na akustiku a požiarnu odolnosť.
■ Požiarna odolnosť:
REI 30 - 90 minút
■ Akustika:
Rw= 65 dB
Lepšie akustické vlastnosti možno dosiahnuť
montážou vnútorného opláštenia na oceľovú
podkonštrukciu alebo zväčšením počtu a hrúbky opláštenia.

■ Parozábrana:
LDS 2 Silk

■ Materiály Knauf:
Opláštenie steny: Sadrovláknitá doska
Knauf Vidiwall, Sadrokartónová doska
Knauf Diamant
■ Prierez nosného prvku:
50/180 alebo 60/140
■ Izolácia v dutine:
180 mm napr. Knauf Insulation MPE alebo
140 mm Knauf Insulation UNIFIT

Medziobjektové steny / Tiché drevené stropy

Kvalitné tiché drevené stropy
Jednou zo základných úloh pre drevostavbu je vyriešenie otázok utlmenia
kročajového hluku v rámci stropnej konštrukcie. Kým predchádzajúce pokusy zbytočným priťažovaním stropnej konštrukcie na strane podlahy viedli
k zvyšovaniu prierezov nosnej konštrukcie a ku zväčšovaniu konštrukčnej
výšky objektu, teraz je možné dosiahnuť vynikajúcich akustických kvalít porovnateľných s betónovými stropnými konštrukciami aj pri zachovaní nízkej

plošnej hmotnosti, malej zastavanej výške a subtílnych rozmeroch vlastnej
nosnej konštrukcie. Tajomstvom úspechu je využitie hmotnosti nie na strane
podlahy, ale na strane podhľadu. Riešením je použitie suchých podláh Knauf
v kombinácii so zaveseným alebo ešte lepšie samonosným podhľadom. Tajomstvo efektivity samonosného podhľadu je v tom, že jediný spojovací prvok
medzi nosnou časťou stropu a podhľadu je vzduch, ktorý menej prenáša
zvuk ako akékoľvek zavesenie.

Kvalitné drevené stropy odolné voči kročajovému hluku
■ Použitie:
Pre akustickú pohodu, bezproblémové
vedenie inštalácií a so zaistenou požiarnou
odolnosťou.

Pre dosiahnutie najvyšších akustických parametrov - použite dosky Knauf Diamant alebo
Knauf Silentboard.

■ Požiarna odolnosť:
REI 15 - 90
■ Akustika:
Hladina krokového hluku: Lw= 55 dB
a menej;
Vzduchová nepriezvučnosť: Rw= 52 a viac

■ Materiály Knauf:
Plávajúca suchá podlaha na nosnom záklope: Knauf Brio WF/Knauf F146/Knauf
Vidifloor na suchom podsype Knauf;
Podhľadová konštrukcia: zavesený alebo
samonosný podhľad Knauf s doskami
Knauf GKF/RED, Knauf Diamant alebo
Knauf Silentboard
■ Izolácia v dutine:
160 mm izolácie, napr. Knauf Insulation
UNIFIT
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Vnútorné nosné schodiskové a stužujúce steny
Pre dodatočné vystuženie objektu a ako ďalší nosný prvok napríklad pre konštrukciu schodiska sa používa konštrukcia vnútornej nosnej steny, na ktorú je
okrem únosnosti kladená aj požiadavka na akustické parametre, ktorá je do-

siahnutá montážou jednoduchého alebo dvojitého opláštenia na predsadenú
stenu. Významným prínosom pre dosiahnutie akustickej pohody je použitie
dosiek Knauf Diamant / Knauf Silentboard.

Nosná vnútorná stena - schodisková/stužujúca
■ Použitie:
Vnútorná nosná stena slúžiaca ako podpora pre schodisko prípadne ako dodatočné
vnútorné stuženie objektu.
■ Požiarna odolnosť:
Bez požiadavky
■ Akustika:
Rw= 41 - 53 dB

Lepšie akustické vlastnosti možno dosiahnuť
montážou vnútorného opláštenia na oceľovú
podkonštrukciu alebo zväčšením počtu a hrúbky opláštenia.

■ Materiály Knauf:
Opláštenie steny: Sadrovláknitá doska
Knauf Vidiwall, Sadrokartónová doska
Knauf Diamant
■ Prierez nosného prvku:
60/160
■ Izolácia v dutine:
160 mm izolácie, napr. Knauf Insulation
ŰNIFIT

Vnútorné nosné steny / Nenosné priečky a steny

Vnútorné nenosné priečky
Najjednoduchšie býva vždy najlepšie a tak ako nenosné akustické a priestor
deliace konštrukcie je najvhodnejšie použiť už rokmi overený systém montovaných sadrokartónových priečok na oceľových CW profiloch, ktorý okrem

vynikajúcich akustických a protipožiarnych funkcií ponúka bezproblémové
vedenie všetkých inštalácií a zároveň umožňuje aj zavesenie kuchynskej
linky, umývadla či samonosného WC.

Vnútorné priečky
■ Použitie:
Jednoduché delenie priestoru bez zásahov
do nosnej konštrukcie objektu. Jednoduchá
a suchá montáž, ktorá zároveň unesie bežné zaťaženie a ponúka výborné akustické
parametre.
■ Požiarna odolnosť:
EI 15 - 240
■ Akustika:
Vzduchová nepriezvučnosť: od Rw= 41 až
po Rw= 71 dB

■ Materiály Knauf:
Priečky na oceľových CW profiloch
Knauf s jednoduchou alebo dvojitou
konštrukciou a jedno alebo viacvrstvovým
opláštením.
■ Izolácia v dutine:
Podľa hrúbky použitého profilu (napr.
Knauf Insulation TP 115 alebo TI 140
Decibel)

Pre dosiahnutie najvyšších akustických parametrov - hľadajte riešenie v technickom liste
Knauf W11.sk

Predsadené steny
Pri riešení dvoch problémov zároveň sa občas hodí jedna konštrukcia pre vedenie inštalácií a zároveň pre zlepšenie akustických parametrov napr. nosnej
drevenej steny. Pre tento účel sa hodí predsadená alebo šachtová sadrokar-

tónová stena. V jej dutine ste schopní schovať všetky bežné rozvody (elektro,
TÚV, vykurovanie, kanalizáciu) a zároveň do nej umiestniť dodatočnú hrúbku
izolácie, ktorá zlepší akustický aj tepelný komfort vo vnútornom prostredí.

Predsadené steny
■ Použitie:
Pre akustickú pohodu, bezproblémové
vedenie inštalácií a pre zabezpečenie
požiarnej odolnosti
■ Požiarna odolnosť:
EI 15 - 120
■ Akustika:
Zlepšuje vzduchovú nepriezvučnosť steny
až o 16 dB - závisí od skladby predsadenej
steny a existujúcej nosnej steny.

■ Materiály Knauf:
Samonosná predsadená stena na CW
profiloch Knauf alebo kotvená predsadená
stena na CD profiloch Knauf. Opláštenie
je vyhotovené v jednej alebo v dvoch
vrstvách (prípadne viacerých).
■ Izolácia v dutine:
Napr. Knauf Insulation TP 115

Pre dosiahnutie najvyšších akustických parametrov - hľadajte riešenie v technickom liste
Knauf W62.sk
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Ochrana proti poveternostným vplyvom
Hlavným cieľom každej drevostavby je v čo najmenšej zastavanej hrúbke
steny získať čo najlepšie tepelno-izolačné (niekedy aj tepelno-akumulačné)
vlastnosti a zároveň čo najviac obmedziť možné tepelné mosty.
Ako bolo povedané v úvode, hlavnou výhodou drevostavby je to, že jednotlivé funkcie konštrukcie sú rozčlenené do vrstiev a ako také sú potom k sebe
spájané do finálneho stavu.
Jednou z najdôležitejších vrstiev a to najmä s ohľadom na použitý stavebný
materiál (drevo), sú vrstvy chrániace drevený nosný skelet pred poveternostnými vplyvmi a zároveň tvoriaci tepelný štít v zime proti chladu a v lete
proti horúčave. Tieto systémy možno rozdeliť na kontaktné a prevetrávané.
V oblasti kontaktného spôsobu zateplenia vonkajšieho plášťa je dlho preverenou istotou systém ETICS Knauf Marmorit Energie / Plus a to s použitím
silikónovej pastóznej omietky, ktorá umožňuje širokú paletu farieb s vysokou
hydrofóbnosťou.
Základné rozhodnutie pre kontaktné zateplenie je dané jednoduchou technológiou aplikácie, všeobecne prijímaným vzhľadom, cenovou dostupnosťou a
hlavne z pohľadu požiarnej bezpečnosti stavby certifikovaný systém ETICS
Knauf Marmorit Energie. Ten je aj s izolantom z EPS klasifikovaný ako požiarne uzavretá plocha. Okrem základnej varianty ETICS potom firma Knauf
ponúka unikátny systém difúzne otvorenej konštrukcie s použitím drevovláknitej izolačnej dosky a špeciálneho systému pre povrchové úpravy na tieto
dosky. Z hľadiska difúzie vodných pár konštrukcií je najdôležitejšou úlohou
zachovať čo najviac otvorené práve posledné vrstvy plášťa, ktoré sú tvorené
cementovou armovacou stierkou s vloženou výstužnou tkaninou a povrcho-

vou tenkovrstvou omietkou. Pre toto použitie bolo vyvinuté špeciálne difúzne
otvorené lepidlo Knauf Uniritmo, ktoré v spojení s minerálnou omietkou Kbelorit alebo silikónovou omietkou Knauf tvoria bezpečný a preverený systém
pre ochranu proti poveternostným vplyvom spolu so zaistením paropriepustnosti týchto inak mnohokrát tesných vrstiev.
Vďaka tomuto unikátnemu difúzne otvorenému omietkovému systému bol
v spojení s vlastnosťami dosky Knauf Diamant a celulózovej izolácie Climacell vytvorený systém difúzne otvorenej steny, ktorá ponúka vysokú tepelnú
kapacitu, rekordnú požiarnu odolnosť a pri minimálnej zastavanej hrúbke sa
môže uchádzať o miesto v konštrukcii pre pasívny dom.
Prevetrávaná fasáda Aquapanel - na rozdiel od kontaktných systémov zateplenia ponúka prevetrávaný systém Aquapanel jednoliaty vzhľad fasády bez
viditeľných spojov, ktorú laik nerozozná od kontaktného zateplenia. Tento
systém ponúka unikátnu bezpečnosť z hľadiska difúzie vodných pár, pretože
poslednou vrstvou plášťa budovy je tepelná izolácia s difúznou fóliou, ktorá
nerobí vodným parám žiadnu prekážku, takže sa jedná v podstate o ten najlepší princíp odvodu vlhkosti z konštrukcie. Tepelnú izoláciu, ktorá je umiestnená v rošte alebo ukotvená na podkladovú dosku opláštenia a opatrená
difúznou fóliou, chráni pred poveternostnými vplyvmi obklad z cementovej
dosky Aquapanel bez spojov, na ktorú možno aplikovať ľubovoľne pastózne
alebo minerálne omietky Knauf alebo použiť prírodný alebo keramický obklad
až do plošnej hmotnosti 40 kg/m2 a to pri zachovaní výborných difúznych parametrov konštrukcie. Jednou z neprehliadnuteľných výhod tohto systému je
fázový posun (φ =)14 hodín. Vďaka tomu je možné eliminovať prehrievanie
objektu v letných mesiacoch.

Produkty

Zatepľovací systém Knauf
Na rozdiel od kontaktného spôsobu zateplenia obvodovej steny, prináša prevetrávaná fasáda Aquapanel hneď niekoľko podstatných výhod. Z hľadiska
tepelnej techniky prináša najvyššiu funkčnú bezpečnosť pre odvod vlhkosti
z konštrukcie, zaisťuje veľmi dlhý fázový posun teplôt čím bráni prehrievaniu
objektu v letnom období a zároveň umožňuje niesť celistvý obklad do plošnej
hmotnosti 40 kg/m2. Z hľadiska akustiky tiež prináša lepšie hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti ako kontaktné systémy. Okrem iného je to funkčne
najbezpečnejšie prevedenie odizolovania soklovej časti objektu, pretože cementová doska Aquapanel nepodlieha objemovým zmenám ani pri pôsobení
rozmrazovacích solí a zmrazovacích cyklov.
Prednosti komplexného systému

Parametre
■ Izolačné schopnosti nízkoenergetických alebo pasívnych domov
[W / m2 K] U <0,2
■ Umožuje vytvoriť tepelnú izoláciu domu o hrúbke izolantu
50 - 250 mm
■ Vysoká požiarna bezpečnosť (Trieda reakcie na oheň A2 s1, d0
(s kamennou vlnou) alebo B s1, d0 (s polystyrénom)
■ Minimálna nasiakavosť systému (<0,5 kg / m2)
■ Skúškou preverená odolnosť proti poveternosti (hygrotermálne cykly)
■ Priepustný pre vodnú paru: Ekvivalentná vzduchová vrstva
sd je <2,0 (m)

Zaistí tepelnú pohodu a stabilitu celého domu. Spĺňa náročné požiadavky
z hľadiska tepelných úspor, difúznej priepustnosti, požiarnej odolnosti a statickej odolnosti pri zaťažení vetrom a predovšetkým dlhodobej životnosti. Prvok zabezpečuje majiteľovi návratnosť vložených investícií v podobe úspor a
estetickej hodnoty objektu.

UNIRITMO
Difúzne otvorené lepidlo spájajúce požiadavky na vysokú priľnavosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom a schopnosť konštrukcie „dýchať“. Vhodné pre tepelno izolačné systémy z polystyrénu a z minerálnej vlny, kde jeho
vlastnosti obzvlášť vyniknú.

vlhkosť, pričom sa nezhorší vlastnosť izolantu a nedôjde k jeho tepelnotechnickej degradácii. Na najkritickejšom mieste - v spoji izolantu a stierky
- nebude dochádzať k zvýšeným tlakom vodnej pary a prebytočná vlhkosť
ľahko vyjde z konštrukcie.

Extrémne vysoká paropriepustnosť tohto materiálu neuzavrie murivo, umožní
mu plynule vydýchať nielen zvyškovú, ale aj v priebehu užívania vzniknutú
■ Univerzálna lepiaca, armovacia
a renovačná stierka pre sanácie
a opravy ETICS
■ Vhodná na lepenie a armovanie
zatepľovacích systémov
■ Ideálna pre lepenie EPS a
predovšetkým minerálnej vlny
■ Vynikajúca na lepenie a armovanie
drevovláknitých dosiek

■ Nezhoršuje paropriepustnosť
muriva
■ Vysoká priľnavosť k podkladu
a izolantu
■ Výrazne paropriepustná μ = 11
■ Prídržnosť: 1 MPa - FP: B
■ Balenie: vrece 25 kg

Uniritmo
Univerzálna lepiaca, armovacia
a renovačná stierka na sanácie
a opravy ETICS
Balenie: vrece 25 kg
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Silikonové omietky a penetrácia
Pružná silikónová omietka s výraznou paropriepustnosťou a extrémne zníženou nasiakavosťou znemožní priesak zrážkovej vody do zatepľovacieho
systému. Zároveň umožní odvádzať prebytočnú vlhkosť z konštrukcie domu.
Takúto špeciálne modifikovanú omietku odolnú proti UV žiareniu je možné

dodať v niekoľkých atraktívnych odtieňoch a efektných zrnitostiach a štruktúrach. Jej znížená nasiakavosť a polymérové zloženie výrazne zvyšuje ochranu pred znečistením a rastom plesní, rias a húb.

■ Pri použití podkladovej prefarbenej penetrácie vytvára celofarebné hĺbkové krytie zatepľovacieho systému bez „slepých“ alebo šedých miest
■ Znížená povrchová nasiakavosť omietky vytvára jedinečný samočistiaci
efekt bez zachytávania prachu a nečistôt na fasáde
■ Vysoká hydrofobita vďaka špeciálnym silikónom je zaistená aj pri
opakovanom zmáčaní vodou pri kolísaní teplôt
■ Spĺňa požiadavky EN 15824
■ Difúzny ekvivalent Sd je u omietky ≥ 0,14 až <1,4 m
■ Silikónové omietky sú vysoko odolné proti žiareniu o vlnových dĺžkach
do 380 nm, čo zaisťuje ich svetlostálosť voči slnečnému žiareniu
Silikonharzputz
Silikónová omietka
Silikónová omietka vhodná pre
zatepľovací systém ETICS KNAUF
MARMORIT. Pre vnútorné
i vonkajšie použitie.
Balenie: vedro 30 kg

Silikonharzgrund
Silikónová penetrácia
Penetračný náter pre následné nanesenie silikónovej omietky KNAUF.
Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Balenie: 5 kg, 20 kg

Mozaikové omietky pre sokle
Kalibrovaná granulometria efektne prefarbených mozaikových kamienkov
spojených transparentným pojivom zaisťuje rovnomernú štruktúru povrchu
a veľmi vysokú výdatnosť omietky. Mozaiková omietka je ideálna povrchová

úprava soklových oblastí objektu. Má vysokú pružnosť a odolnosť proti nárazu a oteru. Je schopná odolávať zaťaženiam vlhkosti a mrazu, ktoré sú v soklovej oblasti. Ľahko sa udržiava a čistí bez hrozby vzniku máp a fľakov.
■ Pre exteriér a interiér
■ Ideálna na izolované soklové
oblasti
■ Stálofarebnosť omietky
■ Umývateľnosť povrchu
■ Vysoká odolnosť proti
poveternostným vplyvom
■ Vhodná pre vytvorenie originálnych
farebných prevedení povrchov

Putzgrund
Základný náter pod disperznú omietku
pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Náter bielej farby, určený pre zníženie
nasiakavosti podkladu, zvýšenie
priľnavosti a farebného zjednotenia
podkladu.
Pre všetky dekoratívne omietky Knauf.
Pripravený na okamžité použitie.
Balenie: vedro 2 l a 5 l

Mozaiková omietka
Vodeodpudivá, mechanicky odolná tenkovrstvová omietka, tvorená farebnými
kamienkami zrnitosti do 2 mm.
Farebná škála: 24 odtieňov, podľa
KNAUF vzorkovníka.
Balenie: vedro 30 kg

Produkty

AQUAPANEL Outdoor
Cementová doska Aquapanel je jediná na trhu dostupná cementová doska
bez organických prímesí, ktorú možno rezať bežným nožom a ohýbať. Vďaka
týmto základným charakteristikám možno s použitím ďalších komponentov
systému Aquapanel tvoriť celistvé prevetrávané fasády, vonkajšie podhľady
(podbitie striech), odvetrávané soklové časti a to s priamou aplikáciou povrchovej úpravy na tento systém. Okrem bežne vykonávaných tenkovrstvo-

vých omietkových vrstiev možno na Aquapanel lepiť ťažký kamenný obklad
do hmotnosti 40 kg/m2.
Do príslušenstva Aquapanel patria nerezové Maxi skrutky SN/SB, armovacia
stierka spolu s výstužnou tkaninou. Celý systém nesie ETA a ponúka životnosť konštrukcie až 50 rokov.

Aquapanel® Cement Board Outdoor
100% vodeodolná, nehorľavá,
ohýbateľná doska až do polomeru 1 m,
bez drevnej hmoty, únosnosť 40 kg/m2
obkladu na stenu, nízka hmotnosť 15 kg/m2, rýchla a jednoduchá montáž

Skrutky Aquapanel maxi SN / SB
špeciálne nehrdzavejúce samorezné
skrutky pre upevnenie dosiek Aquapanel
na drevenú/kovovú podkonštrukciu

Fugenspachtel Grau
cementová škárovacia hmota pre
tmelenie spojov cementových dosiek
Aquapanel s výstužnou páskou
vo vonkajšom prostredí

Klebe- und Armiermörtel
armovacia stierka so zvýšenou
zrnitosťou a špeciálnou receptúrou pre
armovanie fasádnych a podhľadových
systémov Aquapanel vo vonkajšom
prostredí

Aquapanel Gewebe aussen
špeciálna výstužná tkanina určená na
vkladanie do armovacej vrstvy Klebeund Armiermörtel
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Vlastná nosná konštrukcia
Výstužné opláštenie nosnej konštrukcie zabezpečuje v spolupráci s dreveným rámom celkovú tuhosť stenového dielca. Spojením stenových dielcov
vzniká stena. Stužujúce opláštenie môže byť zhotovené zo sadrovláknitých
dosiek Knauf Vidiwall alebo zo špeciálnych sadrokartónových dosiek Knauf
Diamant, resp. Knauf Topas. Tieto dosky plnia okrem svojej statickej funkcie

aj funkciu protipožiarnu, pretože v prípade požiaru sa zo sadry uvoľňuje chemicky viazaná voda, ktorá tak chráni drevené prvky pred pôsobením plameňa a teploty. Z tohto dôvodu sú dosky na báze sadry niekoľkonásobne efektívnejšie ako dosky na báze drevnej hmoty. S pomocou sadrokartónových
a sadrovláknitých dosiek Knauf je možné vytvoriť nielen konštrukcie typu D3,
ale aj D2, ktoré sú požiarne podstatne bezpečnejšie.

Produkty

Sadrovláknitá doska Vidiwall
■ bežne používaná doska pre vonkajšie
opláštenie dreveného rámu
■ slúži ako nosič tepelného izolantu pre
kontaktný systém ETICS, ako aj pre
prevetrávaný systém Aquapanel
■ nehorľavá (trieda reakcie na oheň A2,
s1-d0)
■ s touto doskou sa dá dosiahnuť
požiarna odolnosť steny až REI 60

■ dodáva sa v hrúbke 10 mm,
12,5 mm a 15 mm
■ odolná proti povrchovému
poškodeniu
■ únosná pre zavesenie predmetov

Sadrokartónová doska Knauf Diamant
■ špeciálna tvrdená, impregnovaná a
protipožiarna doska s mechanickými
vlastnosťami porovnateľnými so
sadrovláknitými doskami
■ určená pre vnútorné opláštenie
dreveného rámu (s ohľadom na druh
montáže aj pre vonkajšie použitie)
■ mechanické vlastnosti porovnateľné
so sadrovláknitými doskami, ale
s jednoduchšou spracovateľnosťou

■ vyššia dosahovaná funkčná
bezpečnosť pri požiari
■ vysoké hodnoty zvukového
útlmu konštrukcie
■ dosku možno na drevenú konštrukciu sponkovať aj klincovať
a to aj s dosiahnutím rovnakej
požiarnej odolnosti steny až
REI 60

■ dodáva sa v hrúbke 12,5 mm,
15 mm a 18 mm
■ tvrdená akustická doska

Sadrokartónová doska Knauf Topas
■ špeciálna protipožiarna sadrokartónová doska s mechanickými vlastnosťami porovnateľnými so sadrovláknitými

■ sadrokartónová doska s vysokou
tuhosťou jadra

doskami
■ je určená pre vnútorné opláštenie
dreveného rámu
■ s touto doskou sa dá dosiahnuť
požiarna odolnosť steny až REI 60
■ dodáva sa v hrúbke 12,5 mm

Knauf Insulation LDS 100

Knauf Insulation 2 Silk
■ vysoko účinná parozábrana (PE).
Môže byť použitá pre vytvorenie parotesných vrstiev v budovách s vysokou
vlhkosťou vzduchu.

■ parobrzda (PP) s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami. Na spodnej
strane opatrená vrstvou umožňujúcou
priľnúť k nehobľovaným dreveným
prvkom. Fólia umožňuje vytvárať
vzduchotesné difúzne otvorené
konštrukčné varianty, ktoré môžu
prispievať k aktívnejšej vlhkostnej
bilancii skladby strešného plášťa.
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Vnútorná suchá výstavba
Pre plné zaistenie funkcie drevostavby je potrebné začleniť rozvody TZB,
vhodne rozčleniť priestor a pre vybrané priestory zaistiť akustickú pohodu
(spálne, obývacie izby, detská izba). Pre tieto účely je najvhodnejšie použiť
štandardné konštrukcie suchej výstavby s použitím oceľových tenkostenných
profilov. Ucelený systém suchej výstavby ponúka inštalačné priečky, akustické priečky, predsadené steny, zavesené aj samonosné podhľady. Vďaka

týmto nenosným, avšak dostatočne únosným systémom sa dá dosiahnuť
špičkových akustických a úžitkových hodnôt drevostavby. Ako jediný výrobca
suchej výstavby tiež ponúkame systém pre „tiché drevené stropy“ s použitím
suchých podláh Vidifloor, Brio a F 146.

Produkty

Sadrokartónové dosky Knauf GKB/WHITE
■ dodávajú sa v hrúbkach 6,5 mm,
9,5 mm, 12,5 mm a 15 mm
■ regulujú mikroklímu miestnosti
■ zaisťujú hladké celistvé povrchy
konštrukcií

Sadrokartónové dosky Knauf GKB/GREEN
■ dodávajú sa v hrúbkach 12,5 mm,
15 mm
■ impregnované
■ so zníženou nasiakavosťou
■ najmä pre použitie v priestoroch
s vyššou vlhkosťou ako kúpeľne
a kuchyne

Sadrokartónová podlaha F 146
■ špeciálna sadrokartónová podlahová
doska
■ na stavbe sa skladá a lepí do dvoch
vrstiev 2 x 12,5 mm
■ určená pre rodinné a bytové domy,
ľahké kancelárske prevádzky
■ možno použiť aj v bytových kúpeľniach s hydroizolačnou stierkou Knauf
Flächendicht
■ je súčasťou systému „tichých drevených stropov“

Sadrové tmely Uniflott a TRIAS
■ sadrové tmely na tmelenie povrchov
a spojov sadrokartónových i sadrovláknitých dosiek
■ výborne sa nanášajú
■ minimálny prepad v spojoch
■ dobre brúsiteľné
■ najvyššia bezpečnosť tmelených
spojov proti praskaniu
■ funkčné tmely pre zabezpečenie
požiarnej odolnosti spojov sadrokartónovej alebo sadrovláknitej konštrukcie
■ tmel Knauf TRIAS má prispôsobenú
farbu a nasiakavosť k povrchu sadrokartónových dosiek

Sadrokartónové dosky Knauf GKF/RED
■ dodávajú sa v hrúbkach 12,5 mm,
15 mm, 18 mm
■ zaisťujú požiarnu odolnosť konštrukcií

Sadrovláknité podlahy BRIO
■ vyrába sa v hrúbkach 18 mm a 23 mm
■ nízka hmotnosť uľahčujúca spracovanie
■ nehorľavá
■ vysoká schopnosť izolovať kročajový
hluk
■ varianta aj s nalepenou drevovláknitou doskou
■ vysoká mechanická odolnosť
■ vhodná pre inštaláciu podlahového
vykurovania
■ je súčasťou systému „tichých drevených stropov“

Sadrovláknitá podlaha Vidifloor DUO
■ dvojvrstvový systém montovaný na
stavbe
■ vyrába sa v hrúbkach 2x10 mm
a 2x12,5 mm
■ vysoká mechanická odolnosť
■ vysoká schopnosť izolovať kročajový
hluk
■ je súčasťou systému „tichých drevených stropov“

Profily Knauf - CW, UW, CD, UD
■ základný prvok pre suchú výstavbu
■ nesú opláštenie a zaisťujú tuhosť a
únosnosť priečok a podhľadov
■ oproti bežne predávaným profilom
ponúkajú profily Knauf o 2 dB lepšie
hodnoty pri akustických konštrukciách
■ tvoria certifikovaný systém požiarnodeliacich konštrukcií
■ s garantovanou vrstvou povrchovej
úpravy sú funkčné aj vo vlhkých
prevádzkach v interiéri
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Technické zmeny vyhradené. Nami poskytovaná
záruka sa vzśahuje iba na kompletný systém
KNAUF zhotovený pod¾a technologických postupov predpísaných firmou Knauf. Údaje týkajúce
sa spotreby, množstva a vyhotovenia sú empirické hodnoty, ktoré sa v prípade významne odlišných okolností môžu líšiś od skutoènosti. V takom prípade odporúèame kontaktovaś technické
oddelenie firmy Knauf. Všetky práva vyhradené.
Zmeny, dotlaè a fotomechanická reprodukcia a to aj iba èastí - si vyžadujú schválenie zo strany
spoloènosti Knauf Bratislava, s. r. o.
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