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Popis produktu

Oblasť použitia

Dosky Knauf Diamant sú tvrdé sadrokartónové dosky
podľa EN 520, klasifikované ako DFH2IR (D - s
kontrolovanou objemovou hmotnosťou, F – so
zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách,
H2 – so sníženou absorpciou vody, I – so
zvýšenou tvrdosťou povrchu, R – so zvýšenou
pevnosťou). Doska je vyrobená zo špeciálne
impregnovaného sadrového jadra a vysoko
kvalitného kartónu.

Dosky Knauf Diamant sú systémové komponenty
vysoko akostných systémov suchej výstavby hlavne
pri stavebných dielcoch s vysokými nárokmi na
pevnosť, tuhosť, únosnosť, ochranu proti hluku a
požiaru. To všetko vďaka:
■ Zvýšenej pevnosti jadra – GKFI
■ Vysokej plošnej hmotnosti
■ Mechanickej odolnosti
■ Výstužnému účinku opláštenia
■ Impregnácii jadra a kvalitnému kartónu

Skladovanie:
V suchu na originálnych paletách.

Použitie dosiek Knauf Diamant je hlavne v:
■ Drevených konštrukciách
■ Športových a školských zariadeniach
■ Nemocniciach
■ Skladoch a logistických centrách
■ Vo vlhkých priestoroch
■ Pod obklady

00072184
00046980
00072188
00096827

Vlastnosti
■
■
■
■
■
■
■

Technické informácie

Univerzálne použitie
Vysoká pevnosť povrchu
Zvýšená únosnosť hmoždinek
Pre vlhké miestnosti
Obzvlášť vhodné pre akustické konštrukcie
Dobrá skrutkovateľnosť
Ohýbané konštrukcie

Vďaka impregnovanému jadru sú dosky vhodné aj pre
použitie do vlhkých priestorov.
Pri použití dosiek Knauf Diamant v akustických
konštrukciách je možné získať 3 – 8 dB váženej
laboratórnej nepriezvučnosti oproti doskám Knauf
WHITE/RED/GREEN.

Dosky Knauf Diamant je možné použiť vo
všetkých systémoch Knauf, kde ďalej zvyšujú
úžitkovú hodnotu a vlastnosti konštrukcie.

Pri použití dosiek Knauf Diamant v nosnej medziobjektovej stene drevostavieb W553 plus je
dosiahnutý zvýšený útlm v spodných frekvenciách.

Únosnosť hmoždiniek v 1 doske Knauf Diamant 15
mm je rovnaká ako v 18 mm Knauf RED Piano.

Pri použití v konštrukcii D15 je možné zlepšiť
kročajovú nepriezvučnosť o 3 až 4 dB.

Hrúbka dosky: 12,5/15 mm
Šírka dosky: 1250 mm
Dĺžka dosky: 2000/2500 mm
Hmotnosť dosky: 12,5 mm 12,8±0,2kg/m 2
15,0 mm 15,5±0,2kg/m 2
Pozdĺžna – HRAK
Priečna – SK
Typ dosky podľa STN EN 520: DFH2IR
Trieda reakcie na oheň podľa ČSN EN 13501:
A2-s1,d0
Charakteristická pevnosť v tlaku
1) 2)
kolmo k povrchu dosky:
≥10 N/mm2
Modul pružnosti E2): cca 3500 N/mm2
1)
2)

Charakteristická stredná hodnota
pri 20 °C a 65 % relatívnej vzdušnej vlhkosti

Systémy Knauf Diamant
Nosné obvodové steny Knauf – W55
Drevené stropy Knauf – D 15
Priečky Knauf EI-M – W 13
Predsadené a šachtové steny – W 62

Konzolové zaťaženie
Hr. opláštenia

Plastová hmoždinka ø 8 alebo 10 mm

Kovová hmoždinka skrutky M5 alebo M6

Knauf Hartmut skrutka M5

12,5 mm

30 kg

35 kg

40 kg

15 mm

35 kg

40 kg

45 kg

2 × 12,5 mm

45 kg

55 kg

60 kg

2 × 15 mm

50 kg

60 kg

65 kg

K 716

Knauf Diamant

Spracovanie

Rezanie dosiek
Desky Knauf Diamant se naříznou vysouvacím nožem podle latě či vodováhy a zlomí se přes hranu
pracovního stolu. Prořízne se rubový karton a podle
potřeby se hrana zabrousí a seřízne.

Upevnenie dosiek Knauf Diamant do kovovej
spodnej konštrukcie rýchloskrutkami XTN/XTB

Upevňovací
prostriedok

Hĺbka zapustenia
-Sdo drevenej spodnej konštrukcie

Opláštění

1. vrstva

2. vrstva

3. vrstva

Skrutky Diamant

XTN

12,5 mm

3,9 × 23

–

–

Kovové spony

≥ 5 dn
≥ 15 dn

2 × 12,5 mm

3,9 × 23

3,9 × 33

–

Klinec hladký

3 × 12,5 mm

3,9 × 23

3,9 × 33

3,9 × 55

Klinec skrutkový

15 mm

3,9 ×23

–

–

2 × 15 mm

3,9 × 23

3,9 × 38

–

dn … menovitý priemer upevňovacieho prostriedku

≥ 12 dn
≥ 8 dn

Upevnenie na podkonštrukciu
Vzdialenosti upevňovacích prostriedkov sa riadi podľa
technických listov patričnej konštrukcie.
Dilatačné škáry v hrubej stavbe musia byť dodržané aj
v konštrukciách požiarnych stien. V prípade priebežných stien je nutné umiestniť dilatačné škáry vždy po
cca 15 m.

Sponkovanie
Pri dvojitom opláštení priečky alebo predsadenej
steny je možné druhú vrstvu do prvej vrstvy
opláštenia sponkovať pomocou oceľových spôn napr.
Haubold, typ KG 722 CD NK GEH ( rozperné spony,
tvrdené, pozinkované).

konštrukcie chrániacej dosky pred poveternostnými
účinkami, od tmelenia povrchovej vrstvy upustiť.

■ Omietky: Minerálne popr. pastózne omietky Knauf,
tenkovrstvové omietky, celoplošné stierky, ako
napr. Knauf Multi-Finish, minerálne omietky v spojení s vytmelenými spojmi s páskou.
■ Keramické obklady
■ Nátery: Umývateľné a oteruvzdorné polymérové
disperzné farby, náterové hmoty s viacfarebným
efektom, olejové farby, matné laky, alkydové farby,
polymerizačné farby, polyuretánové laky (PUR),
epoxidové laky (EP) je treba voliť v závislosti na
spôsobe použitia a požiadavkách.
■ Alkalická povrchová úprava, ako napr. vápenné
farby, farby na báze vodného skla a silikátové farby
nie sú vhodné pre povrchovú úpravu podkladu zo
sadrokartónových dosiek. Disperzné silikátové
farby možno použiť, ak sú doporučené výrobcom
farieb a ak je presne dodržiavaný návod.

Tmelenie spojov /Povrchová úprava
Tmelenie spojov
Spoje tmeliť ručne tmelom Knauf Uniflott. Nerovnosti
vyrovnať Uniflott/Fugenfüller a do hmoty vtlačiť
sklovláknitú výstužnú pásku (alebo pásku Knauf Kurt).
Prečnievajúci tmel (vyvýšeniny) odstrániť po cca 40
min. Následne previesť tmelenie na jemno pomocou
Knauf Superfinish / Fill&Finish Light.
Prevedenie
Pri realizácii viacvrstvového opláštenia je potrebné
pretmelenie spojov spodnej vrstvy (kvalita tmelenia
Q1) a tmelenie spojov vrchnej vrstvy (kvalita tmelenia
Q2). Zároveň je potrebné pretmelenie hláv skrutiek. .
Doporučenie: Priečne a rezané hrany, styky HRAK
hrán a rezaných hrán dosiek tmeliť vždy s použitím
výstužnej pásky, nezávisle na type použitého tmelu.
Napojenie na masívne stavebné dielce previesť
pomocou separačnej pásky Trenn-Fix.
Všeobecné odporúčania
Vytmelenie spodných vrstiev viacvrstvového opláštenia
je nutné pre dosiahnutie statických, akustických aj požiarne ochranných vlastností konštrukcie. Pri použití
dosiek Knauf Diamant s plnou hranou (VK) ako
nosného opláštenia drevostavieb, je možné, pri použití

Teplota spracovania/klimatické podmienky:
Systémy Knauf sa aplikujú po dokončení všetkých
mokrých procesov pri stabilnej vzdušnej relatívnej
vlhkosti max. 65 % a teplote povrchu +5 °C. Spoje
môžu byť tmelené, až keď nemôže dôjsť k väčším
zmenám dĺžky dosiek Knauf, napr. z dôvodu zmeny
vlhkosti alebo teploty. Pri tmelení nesmie teplota v
miestnosti klesnúť pod cca 10 °C. Taktiež pri realizácii
liatej podlahy z liateho asfaltu tmeliť dosky Knauf až po
položení liatej podlahy.
Povrchová úprava
Pred náterom alebo prevedením povrchovej úpravy je
potrebné dosky opatriť vhodným penetračným
náterom. Penetračný náter a náterovú hmotu/náter je
potrebné vyberať podľa zvoleného systému. Po
vytapetovaní papierovými tapetami, tapetami so
sklennými vláknami, nanesení omietky s pojivami zo
syntetickej živice a omietkami s celulózovým vláknami
je potrebné zaistiť dostatočné vetranie, aby tapety resp.
omietky vyschli. Dosky Diamant je možné opatriť
následujúcimi povrchovými úpravami:
■ Tapety: Papierové, textilné a plastové tapety. Môžu
byť použité výhradne lepidlá z metylcelulózy.

Upozornenie:
Na plochách sadrokartónových dosiek, ktoré boli
dlhšiu dobu vystavené pôsobeniu svetla bez
povrchovej ochrany, môžu náterom prerážať látky
spôsobujúce zožltnutie. Z tohto dôvodu odporúčame
vykonať skúšobný náter cez niekoľko dosiek vrátane
vystierkovaných miest. Prerážanie látok
spôsobujúcich zožltnutie je možné spoľahlivo zabrániť
iba použitím zvláštnych penetračných náterov.
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Poznámky

Tel.:

+421 2 5824 08 11

Fax:

+421 2 5363 10 75

www.knauf.sk
info@knauf.sk

KNAUF Bratislava s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Právo technickej zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka sa vzťahuje len na bezchybné vlastnosti našich
výrobkov. Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systému Knauf môžu byť dosiahnuté len v prípade, že sú používané
systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne doporučené spoločnosťou Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a prevádzania
vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez ďalších úprav používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny,
pretlač a fotomechanická reprodukcia aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf.
Konštrukčné, statické a stavebnofyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky
Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf.
UPOZORNENIE: Týmto vydaním sú nahradené akékoľvek predchádzajúce technické listy v plnom rozsahu

