Uvedené hodnoty hmotnosti nezahŕňajú izolačné vrstvy
Uvedené hodnoty hmotnosti sú pre izoláciu hr. 40+60 mm
a objemovú hmotnosť 40 kg/m3
Rw = vážená laboratórna nepriezvučnosť
Izolačná vrstva podľa DIN EN 13162
odpor proti prúdeniu v pozdĺžnom smere podľa DIN EN 29053, r ≥ 5 kPa
KNAUF Insulation

Skúšobný protokol - priečka 001, čiastočne interpolované hodnoty
Skúšobný protokol - priečka 005, čiastočne interpolované hodnoty
Skúšobný protokol - priečka 006, čiastočne interpolované hodnoty
Skúšobný protokol - priečka 008, čiastočne interpolované hodnoty
Skúšobný protokol - priečka 007
Skúšobný protokol - priečka 013
Skúšobný protokol - priečka 009
Skúšobný protokol - priečka 014

Priečky z kovových stojok sa skladajú z jednoduchej (W111, W112, W113, W118) alebo
dvojitej konštrukcie (W115, W116) a obojstranného opláštenia Knauf GKB, impregnovaných
dosiek GKB I, protipožiarnych dosiek GKF
a impregnovaných dosiek GKF I, ochranných
dosiek LaVita GKF alebo zvukovoizolačných
dosiek Knauf Piano.
Konštrukcia zo stojok je po obvode spojená s nadväzujúcimi stavebnými dielcami.
Opláštenie môže byť jednovrstvové až trojvrstvové. U viacvrstvového opláštenia je zaistená
odolnosť proti hodenej lopte. Použitím ochranných dosiek Knauf LaVita sa dosiahne účinné
odtienenie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí a nízkofrekvenčných elektrických
striedavých polí. V prípade potreby sa informujte u zastúpenia firmy na riešenie vysokých

stien, ktoré ponúka spoločnost Knauf.
Do dutého priestoru steny je možné inštalovať
izolačné materiály potrebné na splnenie požiadavky pre zaistenie zvukovej/tepelnej izolácie
a požiarnej odolnosti, ako aj elektrické a sanitárne inštalácie. Dilatačné škáry v hrubej stavbe musia byť dodržané aj v konštrukcii stien
zo stojok. V prípade dlhých stien je potrebné
umiestniť dilatačné škáry vždy po min. 15 m.

Spodná konštrukcia
● Profily pre napojenie na nadväzujúce
stavebné dielce je treba opatriť na zadnej
strane tmelom Trennwandkitt (dva pásiky)
alebo tesniacou páskou. Pokiaľ majú byť
splnené nároky na protihlukovú izoláciu, je
treba vykonať dôsledné utesnenie tmelom
Trennwandkitt. Porézna tesniaca páska,
ako napr. Dichtungsband, nie je na tento
účel spravidla vhodná.
● Pokiaľ sa dá predpokladať, že priehyb stropu bude ≥ 10 mm, je potrebné zvoliť klzné
napojenie.
● Upevnite okrajové profily vhodnými upevňovacími prvkami na nadväzujúce stavebné
dielce. Vzdialenosť upevňovacích bodov je
1 m, na stenách min. 3 upevňovacie body.
● Upevňovacie prvky pre nadväzujúce masívne stavebné dielce: Hmoždinka stropný
klinec. Iné ako masívne stavebné dielce:
Upevňovacie prvky obzvlášť vhodné pre
dané stavebné materiály.
● V osovej vzdialenosti 62,5 cm nastavte
a vyrovnajte profily CW prispôsobené požadovanej dĺžke podľa profilu UW.
● Pre keramické obklady pri jednovrstvovom
opláštení je treba zmenšiť vzdialenosť CW
na 42 cm.

Bezpečnostná priečka W 118
● Obvodové profily upevnite k podlahe/stropu
UW, ku stenám CW vhodnými hmoždinkami:
Stropný klinec použite na upevnenie do železobetónových stropov a hmoždinky na upevnenie
do muriva. Vzdialenosť upevňovacích bodov na
strope 0,5 m, na stenách 1 m (min. 3 upevňovacie body).
● V osových vzdialenostiach podľa str. 11 a 12 nastavte profil CW na požadovanú dĺžku v profile
UW, vyrovnajte ho a hore a dolu ho upevnite
dvoma slepými nitmi ≥ 3 x 8 mm, alebo perforovacími kliešťami.

Inštalačná priečka W116
Dvojité stojky spojte so „stojkami rámu“ doskovými spojkami s výškou cca. 30 cm (vzdialenosť cca. 60 cm). Na vytvorenie dverných
otvorov sú určené profily UA.

Medzibytová priečka W115
Pri vyšších nárokoch na protihlukovú ochranu
je treba použiť dva rovnobežné rady stojok,
ktoré sú izolované tesniacimi páskami.
Inštalačná priečka W116
Na montáž rozvodu je možné využiť dva rady
stojok spojených rezanými doskami.

Opláštenie
● Opláštenie je najvhodnejšie (okrem W 116) zhotoviť zvislo umiestnenými doskami Knauf v celej
výške miestnosti.
● Pozdĺžne spoje musia byť presadené o min.
400 mm. Pri priečkach W 116 s nosičmi je možné dosky montovať aj vo vodorovnom smere. Na
profiloch dverných stojok sa nesmú nachádzať
spoje dosiek.
● Pokiaľ majú byť splnené protipožiarne predpisy, je treba spodnú styčnú škáru uzavrieť
vyrovnávacou hmotou. Pre zaistenie zvukovej
izolácie sa môže použiť akrylát alebo tmel
Trennwandkitt.
● Vzdialenosť skrutiek je 25 cm (pri dvojitom
opláštení môže byť rozostup skrutiek prvej
vrstvy opláštenia zväčšený na 75 cm).
W 111
Pri použití dosiek, ktorých výška nezodpovedá
výške miestnosti, musia byť vodorovné spoje presadené o min. 400 mm a spoje je vhodné podložiť
profilmi CW/UW.

Bezpečnostná priečka W118
Bezpečnostná priečka Knauf, ktorá je zhotovená ako stena zo stojok, bráni vlámaniu
a zaisťuje ochranu proti vlámaniu podľa bezpečnostnej triedy 3 podľa ČSN P ENV 1627.
Bezpečnostná priečka Knauf je chránený
úžitkový vzor (č. 29622165.1) Obojstranné
dvojvrstvové opláštenie z dosiek Knauf GKF
a jedna vodorovne inštalovaná vložka z oceľového plechu na každej strane umožňujú dosiahnuť triedu požiarnej odolnosti F 90, resp.
splniť klasifikáciu požiarnej steny s prípustnou
výškou steny do 9 m, pri bezpečnostnej stene
s izolačnou vrstvou/bez izolačnej vrstvy pri
osovej vzdialenosti stojok 31,25 cm.

Stena W 113
Rozostup skrutiek spodnej vrstvy opláštenia 75 cm,
prostrednej vrstvy 50 cm a hornej vrstvy 25 cm.
Bezpečnostná priečka W 118
Na každej strane je treba umiestniť dve vložky
z oceľového plechu (dosky alebo pásy v kotúči)
s hrúbkou ≥ 0,6 mm, ktoré sú inštalované vodorovne medzi vrstvami dosiek Knauf, pričom všetky
spoje musia byť predsadené min. o 20 cm. Oceľové
plechy musia byť priskrutkované samoreznými
skrutkami len kvôli zaisteniu v požadovanej polohe, inak tabule plechu zo strany predpokladaného
napadnutia sú prinitované trhacími nitmi 0,5 mm
hrubými s rozostupmi 250 mm. Zo strany predpokladaného kľudu je tabuľa plechu vložená medzi
dve sadrokartónové dosky.
Bezpečnostná priečka W 118 je certifikovaná na
stupeň bezpečnosti 3 (BT3) a to vo vyhotovení
priečky W 112, resp. W 115.

Tmeliace materiály
● Typy tmelenia sú riešené v samostatnej brožúre „Systémy tmelenia a stierkovania Knauf“.
● Bez výstužných pások na škáry použite pre
ručné tmelenie Knauf Uniflott alebo Uniflott
Imprägniert. U priečnych škár musí byť zrezaná do 2/3 dosky pod uhlom 45°. Pri použití
pások je vhodné na ručné tmelenie škár zvoliť
Fugenfüller Leicht alebo na strojné tmelenie
škár so zariadením Ames je určený Joint-filler
Super.
● Uniflott Imprägniert odpudzuje vodu a farebne
je prispôsobený impregnovaným doskám
Knauf.
● Finálne tmelenie vykonajte pastou, napr. Readygips.
Vyhotovenie
● Pri pokladání viacerých vrstiev opláštenia je
treba vyplniť škáry spodnej vrstvy a vystierkovať škáry vrchnej vrstvy.
● Zatmelte hlavy skrutiek.
● Odporúčanie: Škáry medzi reznými hranami
na pohľadovej strane záklopu je treba prekryť
výstužnou páskou bez ohľadu na použitú tmeliacu hmotu.
Teplota spracovania/klimatické podmienky
● Systémy Knauf sa aplikujú po dokončení
všetkých mokrých procesov pri stabilizovanej
vzdušnej relatívnej vlhkosti 65%, teda po ukončení všetkých procesov - betónovanie podláh,
omietánie muriva a pod. Montáž sa odporúča
vykonávať po uzatvorení vonkajších otvorov

- okien a dverí. Odporúča sa udržiavať stálu
teplotu a vlhkosť vzduchu v miestnosti min.
2 dni pred začiatkom a po ukončení tmelenia.
Je zakázané pri tmelení a po ňom v miestnosti
aplikovať horúci asfalt.
Povrchová úprava
Pri montáži priečky W 111 so štandardným
rozostupom 625 mm odporúčame podložiť rezané škáry profilom. Pred náterom alebo inou
povrchovou úpravou sa musia dosky Knauf
natrieť penetračným náterom. Penetračný náter
a náterové hmoty alebo povrchová úprava musia
byť vybrané s ohľadom na použitý systém a je
nutné dodržiavať smernice na spracovanie od
dodávateľa výrobku.
Na dosky Knauf je možné aplikovať následujúce
povrchové úpravy:
● Nátery: Umývateľné a oteruvzdorné polymérové disperzné farby, náterové hmoty
s viacfarebným efektom, olejové farby, matné
laky, alkydové farby, polymeračné farby, polyuretánové laky (PUR), epoxidové laky (EP) sa
musia zvoliť v závislosti od spôsobu použitia
a požiadaviek.
● Keramické obklady
● Omietky: Štrukturované omietky Knauf, napr.
omietky so spojivami zo syntetickej živice,
tenkovrstvové omietky, celoplošná stierka, ako
napr. Knauf Board-Finish, minerálne omietky
v spojení s vystierkovaním pások na zakrytie
škár.
● Tapety: Papierové, textilné a plastové tapety.
Smú byť použité iba lepidlá na báze metyl-

celulózy podľa návodu - Technické smernice
pre tapetovanie a lepenie. Po vytapetování
papierovými tapetami a tapetami so sklenými
vláknami zaistite dostatočné vetranie, aby
tapety vyschli.
● Alkalická povrchová úprava, realizovaná napr.
vápennými farbami, farbami na báze vodného
skla a silikátovými farbami, nie je vhodná na
povrchovú úpravu podkladu zo sadrových
dosiek.
● Disperzné silikátové farby sa môžu použiť,
pokiaľ sú odporúčané výrobcom farieb a ak je
presne dodržaný návod.
Na plochách zo sadrokartónových dosiek, ktoré
boli dlhšiu dobu vystavené pôsobeniu svetla bez
povrchovej ochrany, môžu cez náter prerážať
látky spôsobujúce zožltnutie. Z tohto dôvodu
odporúčame spraviť skúšobný náter na niekoľko
dosiek vrátane vystierkovaných miest. Prerážaniu
látok spôsobujúcich zožltnutie, sa dá spoľahlivo
zabrániť iba použitím špeciálnych penetračných
náterov.

