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D116 οροφή γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό μεγάλου ανοίγματος UA:50x40 + CD:60x27
Σύστημα: Οροφή γυψοσανίδας KNAUF D116
Οροφή γυψοσανίδας κατά DIN 18168-1 αφανούς ανισόπεδου μεταλλικού σκελετού.
Κατηγορία ανάληψης φορτίου: 0,15/ ή 0,30/ ή 0,50 /ή 0,65 kN/m2 *
Ύψος από το δάπεδο σε m……………….., Ύψος ανάρτησης σε cm………………
Τάξη πυραντίστασης κατά DIN 4102-2: καμία/ ή F30/ ή F60/ ή F90*
Πυροπροστασία από κάτω/ ή πυροπροστασία από πάνω/ ή πυροπροστασία από κάτω και από
πάνω*
Σκελετός
Βασικός σκελετός (επάνω) από οριζόντιες γαλβανισμένες χαλύβδινες διατομές (κύριοι οδηγοί)
τύπου Knauf-UA:50X40X2mm κατά EN 14195. Οι κύριοι οδηγοί κατανέμονται και αλφαδιάζονται σε
αξονικές αποστάσεις από 500mm έως 1500mm για αντίστοιχες αποστάσεις στηρίξεων από
2600mm έως 850mm από την φέρουσα οροφή ανάλογα με την κατηγορία ανάληψης φορτίου της
ψευδοροφής (βλ. πίνακες τεχνικού φυλλαδίου Knauf D11). Φέροντας σκελετός (κάτω) από
διατομές (δευτερεύοντες οδηγοί) όμοιες με αυτές που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο
συνδεδεμένες με συνδετήρες τύπου Knauf “Π” για UA προφίλ κάθετα προς τους κύριους οδηγούς
σε αξονικές αποστάσεις των 400/ή 500 /ή 550/ή 600/ή 800mm* (ανάλογα με το πάχος των
γυψοσανίδων και την απαίτηση, ή όχι, πυραντίστασης). Η σύνδεση σε τοίχο γίνεται με περιμετρικό
προφίλ Knauf UD:28x27x0,6mm κατά EN 14195 σε περίπτωση πυραντοχής ή σαν οδηγός
κατασκευής.
Αναρτήσεις
Κατηγορία ανάρτησης 0,40ΚΝ
Άκαμπτη ανάρτηση Nonius κλειστού τύπου για UA προφίλ 50x40mm
Μόνωση
Καμία/ ή ορυκτοβάμβακας με Ecose Technology της Knauf Insulation/ ή πετροβάμβακας της Knauf
insulation* σε πάχη ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντίστασης
Υλικό επίστρωσης
Μονή/ ή διπλή/ ή τριπλή/ ή .................επίστρωση γυψοσανίδων* πάχους 12,5/ ή 15/ ή 18/ ή 20/ ή
25mm* κατά EN520:
Τύπος: Στάνταρτ γυψοσανίδες A (GKB) / ή άνθυγρες γυψοσανίδες H2 (GKI) / ή πυράντοχες
γυψοσανίδες DF (GKF) / ή ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες DFH2 (GKFI) / ή πυράντοχες
γυψοσανίδες Massivbauplatte*
Αρμολόγηση και φινίρισμα
Αρμολόγηση και φινίρισμα γυψοσανίδων στις απαιτούμενες ποιότητες επιφάνειας Q1-Βασικό
γέμισμα αρμού / ή Q2-Σύνηθες τελείωμα / ή Q3-Λεπτή επικάλυψη όλης της επιφάνειας / ή
Q4-Σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας * σύμφωνα με την τεχνική οδηγία Αρ. 2 (IGG, Δεκέμβριος
2007).
Συνδέσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο Knauf D11
Σύστημα: Οροφή γυψοσανίδας KNAUF D116
Ποσότητα: .................. m²
Τιμή μονάδος: ..................€ Συνολική τιμή: ..................€

* Ότι δεν ισχύει διαγράφεται
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