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W 63 OPLÁŠTENIE VÝŤAHOVÝCH ŠÁCHT
W 631 Šachtová stena z dosiek Knauf Diamant na opláštenie výťahových šácht
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Konštrukcia
Systém opláštenia výťahových šácht sa skladá z kovovej podkonštrukcie a opláštenia doskami Knauf
Diamant, ktoré sú priskrutkované v jednej vrstve (vo
viacerých vrstvách) na jednej strane podkonštrukcie.
Podkonštrukcia je upevnená obvodovými UW profilmi
k nadväzujúcim stavebným, príp. iným pomocným
konštrukciám (bočné plochy podest, medzipodest,
schodiskových ramien, pomocných nosných oceľových konštrukcií). Kotvenie (max. vzdialenosť 1 m)
možno vykonávať pomocou vhodných upevňovacích
prvkov (napr. stropný klinec DN6 do betónových dielcov) alebo pomocou pätiek pre UA profily, či pomocou
uholníkov. V rovine podkonštrukcie možno viesť napr.
elektrické rozvody a to vo výrezoch CW profilov. Di-

latačné škáry v opláštení možno vykonávať v úrovni
styku dvoch poschodí prípadne pri priebežnom
opláštení vždy po max 15 m.
Systém bez požiadavky na požiarnu odolnosť
Systém šachtovej steny typu W 631 sa skladá z UW
profilov vo zvislej polohe a CW profilov, ktoré sú
použité ako vodorovné priečne profily. S ohľadom na
svetlú výšku podlažia a pôdorysné rozmery výťahových priestorov sa použijú profily UW 50 a CW 50.
UW profily sa umiestnia do rohov výťahovej šachty.
V závislosti na polohe funkčných častí výťahu (napr.
vodítka), keď sa nebudú dať osadiť priečne profily ako
jeden kus, sa osadia prípadne ďalšie UW profily tak,
aby vznikla konštrukcia pre súvislé opláštenie.

Systém s požiadavkami na požiarnu odolnosť
Systém šachtovej steny typu W 630 sa skladá z UW
profilov vo zvislej polohe a CW profilov, ktoré sú použité ako vodorovné priečne profily. Dimenzovanie CW
a UW profilov sa volí podľa požiadaviek na požiarnu
odolnosť a rozmerov požadovanej konštrukcie.
Podrobnosti nájdete v technickom liste W 62 a v platnom katalógu Ochrana stavebných konštrukcií pred
požiarom systémami KNAUF podľa STN EN.

Montáž podkonštrukcie
Konštrukcia s požiadavkami na požiarnu odolnosť je
detailne popísaná v technickom liste W 62.
Konštrukcia bez požiadaviek na požiarnu odolnosť
• Profily pre napojenie na nadväzujúce stavebné
konštrukcie treba opatriť na zadnej strane tmelom
Knauf Trennwandkitt.
• Obvodové UW profily upevnite vhodnými upevňovacími prvkami k nadväzujúcim stavebným konštrukciám (podesty, medzipodesty, schodnice, pomocné
konštrukcie). Ak sa nemôže vykonať priama montáž
obvodových profilov, možno vykonať montáž pomocou pätky pre UA profily alebo pomocou zodpovedajúceho uholníka.
• Pri stenovom prvku s rozpätím nad 1,25 m sa priečniky z CW profilov upevňujú v osovej vzdialenosti
625 mm pomocou klieští na spájanie profilov, slepých nitov, prípadne pomocou LB / LN rýchloskrutiek
do obvodového UW profilu.
• Pri stenovom prvku s rozpätím do 1,25 m sa priečniky z CW profilov upevňujú v osovej vzdialenosti
1000 mm pomocou klieští na spájanie profilov, slepých nitov, prípadne pomocou LB / LN rýchloskrutiek
do obvodového UW profilu.

• Ak sa nemôžu osadiť priečniky ako jeden kus, osadia a ukotvia sa ďalšie UW profily tak, aby vzniklo
ďalšie pole konštrukcie pre súvislé opláštěnie.
Obvodové UW profily sú ukotvené v rámci jednej
konštrukčnej výšky poschodia v osovej vzdialenosti
1 m, prípadne podľa možnosti nosnej konštrukcie
minimálne 3 ukotvovacie body na jedno poschodie.
Opláštěnie
• Systém opláštenia výťahových šácht Knauf W 631
a / b je vždy zhotovený z dosiek Knauf Diamant
1 x 12,5 mm. Aplikácia ďalších vrstiev opláštenia,
prípadne použitie dosky Knauf Diamant 15 mm je
možná.
• Opláštenie stenového prvku W 631a na rozpätie
2 m sa vykonáva vodorovným kladením dosiek
Knauf Diamant 12,5 mm. Stykovanie opláštenia je
na CW profile. Týmto stykováním sa môže zhotoviť
nekonečne vysoká stena. Dilatačné škáry musia byť
každých 15 m výšky. (Detail dilatácie - technický list
W 62)
• Opláštenie stenového prvku W 631b na rozpätie
1,25 m sa zhotoví zvislým kladením dosiek Knauf
Diamant 12,5 mm. Stykovanie opláštenia je na
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CW profile. Týmto stykováním sa môže zhotoviť
nekonečne vysoká stena. Dilatačné škáry musia
byť každých 15 m výšky. (Detail dilatácie - technický
list W 62)
Upevnenie jednovrstvového opláštenia doskami
Knauf Diamant sa vykonáva rýchloskrutkami Diamant HGP TN 23/TB 23 v osovej vzdialenosti cca
250 mm.
V mieste čelných spojov musia byť dosky predsadené. Spojenie dosiek musí byť vždy podložené
stykovacím profilom. Prírezy, ktoré nie sú podložené stykovacím profilom, nie sú povolené.
Rohové napojenie dvoch konštrukcií sa zhotoví pomocou UW profilov upevnených do nadväzujúcich
nosných konštrukcií, ktoré sú spojené pomocou
LB / LN rýchloskrutiek v osovej vzdialenosti cca
750 mm. Opláštenie je predsadené a zatmelenie
prevedené s použitím výstužnej pásky. Pre vytvorenie esteticky čistého rohu sa môže použiť rohová
lišta.
Pre konkrétne riešenie na stavbe kontaktujte
technické oddelenie Knauf Bratislava s.r.o.

Spracovanie dosiek / Tmelenie / Povrchové úpravy
Sadrokartónové dosky Knauf Diamant možno rezať
a spracovávať ako bežné sadrokartónové dosky
Knauf pomocou odlamovacieho noža a zodpovedajúceho doplnkového náradia. Na tmelenie škár
opláštenia výťahových šácht sa môže použiť Knauf
Uniflott / Knauf Fugenfüller Leicht/Knauf Gelbband
v kombinácii so sklenenou/papierovou výstužnou
páskou. Na finálne tmelenie možno použiť disperzné
tmely Knauf F2 / Knauf Rotband Finish / Knauf Readygips. Zatmelliť treba aj hlavy skrutiek. Pri tmelení škár
viacvrstvového opláštenia sa spodná vrstva musí
zatmeliť aspoň v stupni tmelenia Q1. Škáry sa môžu
zatmeliť, až keď dosky Knauf nebudú meniť rozmery
vplyvom objemových zmien, napríklad z dôvodu

zmeny vlhkosti alebo teploty. Pri tmelení konštrukcií
nesmie teplota povrchu klesnúť pod +5 °C a relatívna
vzdušná vlhkosť nesmie byť vyššia ako 65%. Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu pri montáži dosiek
je 80%.
Na sadrokartónové dosky Knauf Diamant sa môžu
použiť nasledujúce povrchové úpravy:
Nátery: Umývateľné a oteruvzdorné polymérové
disperzné farby, náterové hmoty s viacfarebným
efektom, olejové farby, matné laky, alkydové farby,
polyuretánové laky, epoxidové laky, prípadne ďalšie
typy náterov podľa špecifikácie vhodnosti udávanej
výrobcom náterovej hmoty.

Tapety: Papierové, textilné, sklenené a plastové
tapety. Môžu sa použiť lepidlá na báze metylcelulózy.
Pred nalepením tapiet je vhodné na povrch dosiek
naniesť penetračný náter Knauf Grundierung.
Keramické obklady: na systém Knauf W631 z dôvodu
veľkých rozostupov podkonštrukcie nie sú vhodné
keramické obklady.
Tenkovrstvové omietky: Môžu sa aplikovať tenkovrstvové pastózne omietky, prípadne šľachtené
omietky Knauf Kbelorit, celoplošné stierky Knauf Readygips, F2, Multi-Finish, Spachtelputz M. Alkalické
povrchové úpravy vykonané vápennými farbami,
farbami na báze vodného skla a silikátovými farbami, nie sú vhodné na povrchovú úpravu dosiek na
sadrovej báze.

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