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Indicações gerais para o usuário
O presente catálogo contém instruções para a
planificação e a execução de sistemas Knauf
selecionados com placas com excelentes
propriedades de isolamento acústico.
As instruções não substituem uma planificação
física profissional para a construção. Em caso
necessário, deverá consultar com um técnico de
acústica arquitetónica.

Consulte as instruções complementares e
os detalhes construtivos nas fichas técnicas
correspondentes.
Pode descarregar as fichas técnicas em:
www.knauf.pt ou solicitar a través do
departamento técnico da Knauf.

As propriedades estruturais, estáticas e físicas
construção dos sistemas Knauf são unicamente
realizáveis se se garante o uso exclusivo dos
componentes do sistemas Knauf ou de produtos
recomendados pela Knauf.
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Knauf Silentboard é única
Não existe nenhuma solução que ofereça 74 dB com uma espessura
de parede de apenas 15,5 cm
As placas Knauf Silentboard são placas de gesso
laminado tipo DFR de acordo com a norma
EN 520. Através da modificação da camada de
gesso obtém-se umas propriedades ótimas de
isolamento acústico.

Estas propriedades das placas Silentboard obtémse graças à modificação da frequência crítica
fc (maior flexibilidade) e ao aumento da massa
superficial (frequência de ressonância f0) - ver
página 9.

Knauf Silentboard oferece uma aplicação
universal
■
■
■
■

Paredes
Revestimentos
Tetos suspensos
Reforma de paredes existentes

PROPRIEDADES E VALOR ACRESCENTADO
■ Núcleo especial de gesso.
■ Permite criar sistemas com menos espessura e maior
isolamento acústico.
■ Insonorização extraordinária em baixas frequências.
■ Placa de proteção ao fogo conforme a norma EN 520,
não inflamável.
■ Manuseamento simples.

Knauf Silentboard

Knauf Silentboard e Knauf Diamant
Uma grande equipa
Sistemas combinados de Diamant e
Silentboard
Em combinação com as placas Diamant, além
do excelente isolamento acústico, obtém-se
uma superfície robusta e uma alta resistência
ao impacto.
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A placa Knauf Silentboard
Dados técnicos
Knauf Silentboard corresponde ao tipo de placa
DFR conforme EN 520. Esta denominação inclui as
propriedades especiais da placa.
Faz referência ao seguinte:
D
Placa de gesso com densidade controlada
F
Placa de gesso com coesão do núcleo
melhorada a altas temperaturas
R
Placa de gesso com elevada resistência

Formação dos bordes

Raios de flexão mínimos permitidos

■ BV - Borde longitudinal
versátil ou semi-arredondado
afinado

■ Flexão em seco:

r ≥ 2.750 mm

■ Flexão em húmido:

r ≥ 1.000 mm

■ BCO - Borde transversal
cortado

r

KNAUF SILENTBOARD

2.000 mm

■ Espessura de placa: ������������������������������������������������������������������������������������ 12,5 mm

2.500 mm

■ Bordes:
Borde longitudinal versátil ou semi- arredondado afinado�������������������������������������BV
Borde transversal cortado�����������������������������������������������������������������������������������BCO
■ Formato: �������������������������������������������������������������������������������625 x 2.000 / 2.500 mm
■ Massa superficial: ������������������������������������������������������������������������� aprox. 17,5 kg/m²
■ Cor do cartão na face vista ������������������������������������������������������������������������castanho
■ Tipo de placa em concordância com EN 520 ���������������������������������������������������� DFR
625 mm

625

625 mm

625

A placa Knauf Diamant
Dados técnicos
Knauf Diamant corresponde ao modelo de placa
DFH1IR conforme EN 520. Esta denominação
inclui as propriedades especiais da placa.
Hace referencia a lo siguiente:
D
Placa de gesso com densidade controlada
F
Placa de gesso com coesão do núcleo
melhorada a altas temperaturas
H1 Placa de gesso com baixa capacidade de
absorção de água

I
R

Placa de gesso com elevada dureza
superficial
Placa de gesso com elevada resistência

Bordes
■ BA - Borde longitudinal
afinado
■ BCO - Borde transversal
cortado

Raios de flexão
Diamant 12,5

mínimos

■ Flexão em seco:

r ≥ 2.750 mm

■ Flexão em húmido:

r ≥ 1.000 mm

r

KNAUF DIAMANT 12,5

2.500 mm

■ Bordes:
Borde longitudinal afinado ������������������������������������������������������������������������������������BA
Borde transversal cortado�����������������������������������������������������������������������������������BCO
■ Espessura de placa: ����������������������������������������������������������������������������������� 12,5 mm
■ Formato: ���������������������������������������������������������������������������������������1.200 x 2.500 mm
■ Massa superficial: ������������������������������������������������������������������������� aprox. 12,8 kg/m²
■ Cor do cartão na face vista: ��������������������������������������������������������������������������������azul
■ Tipo de placa de acordo com EN 520 ���������������������������������������������������������� DFH1IR

permitidos

1.200 mm

Sistemas Knauf para paredes

Sistemas Knauf para Paredes
Indicações gerais
A placa Knauf Silentboard alcança umas
propriedades
de
isolamento
acústico
extraordinárias graças ao seu núcleo de gesso
modificado. As seguintes medidas exercem uma
influencia sobre o isolamento acústico:
■ Ampliação da caixa de ar existente entre as
placas mediante perfis de maior espessura
ou mediante o uso de estruturas duplas não
interligadas entre sí (ver a página 9).
■ Amortecimento da caixa de ar com material
absorvente com uma resistência ao fluxo de
ar de ≥ 5 kPa•s/m² e uma percentagem de
enchimento ≥ 80 % da espessura da caixa de ar.
■ Aparafusar afastado do núcleo do perfil.
■ O uso de varias placas é bem mais indicado
do que o uso de uma só placa com mais
espessura no que diz respeito ao isolamento
acústico.

■ Conexões estanques
- Uniões perimetrais estanques dos perfis com
banda acústica. Se se requer um isolamento
acústico superior, podem-se aplicar duas
linhas de silicone acústico.
- Tratamento de juntas estanques nas placas,
tanto na superfície da parede como na
união com outros elementos. Para obter
um isolamento acústico ótimo, também é
necessário preencher as juntas das camadas
de placa ocultas.
■ Instalar a parede divisória sobre a laje e unir
lateralmente ao pavimento. Desta forma garantese a separação entre quartos. Se isto não é
possível, recomenda-se separar o pavimento e
preencher as juntas de separação com material
isolante.

► INFORMAÇÃO PRÁCTICA
Disposição dos parafusos Diamant de
Knauf para um isolamento acústico ótimo

10 mm - Borde revestido de cartão
15 mm - Borde cortado

Núcleo do perfil
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Comparativa de sistemas Knauf para paredes
Revestimento com Silentboard
Grande flexibilidade apesar da sua elevada
massa
Com Knauf Silentboard o peso do revestimento
pode-se incrementar de forma decisiva,
sem necessidade de utilizar placas de maior
espessura e por tanto mais resistentes à
flexão. Desta forma mantém as importantes
propriedades de flexão necessárias para
garantir o isolamento acústico. O aumento
do peso permitirá reduzir a espessura da
parede ou aumentar o isolamento acústico.

Aclarações válidas para as seguintes páginas
Conceitos
Rw

Índice ponderado de redução sonora em
dB sem transmissão de som através de
outros elementos construtivos, conforme
a norma NP EN ISO 717-1.

RA

Índice global de redução acústica,
ponderado A, em dBA.

►REQUISITOS PARA A LÃ MINERAL
Camada de lã mineral conforme NP EN
13162; resistência ao fluxo de ar longitudinal
conforme NP EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²
(Ex. lã mineral Ultracoustic da Knauf
Insulation)

Comparação
do índice
de redução
acústica
R emR função
da frequência
Comparativa
del índice
de reducción
sonora
en función
de la frencuencia

80

As propriedades de isolamento acústico das placas
Silentboard é obtido graças ao seguinte:
Maior flexibilidade (influência sobre fc) e aumento da
massa superficial (influência sobre f0).

Índice de redução acústica [dB]

70
60

■ fc e f0
Deslocamento favorável da frequência crítica fc e da
frequência de ressonância f0 para áreas não críticas do
ponto de vista da acústica arquitetónica.

m'

50
fc

40
30

■ m´
Maior massa superficial (17,5 kg/m2).

f0

W111.pt 12,5 mm Silentboard

20

W111.pt 12,5 mm GKB

10
63

125

250

500

1000 2000 4000

Frequência [Hz]

Valores obtidos pelo ensaio de isolamento acústico de
paredes Knauf W111 com placas Silentboard e GKB
(placas Knauf tipo A fabricadas na Alemanha).

Sistemas Knauf para paredes

Sistemas Knauf para paredes
Frequência de ressonância
Para poder comparar entre sistemas com placas
diferentes e com estruturas diferentes, além
do índice de redução sonora pode-se usar a
frequência de ressonância.
Quanto menor seja a frequência de ressonância,
melhor será o isolamento acústico. Uma
frequência de ressonância baixa conseguese com uma cavidade grande ou com placas
pesadas

Ao selecionar a estrutura, deve-se considerar o
seguinte:
■ Obtém-se bons resultados com perfis Knauf
e aparafusar afastado do núcleo do perfil
(consultar página 7).
■ As estruturas duplas são a opção de execução
mais segura.

Frequência de ressonância determinada pelo peso das placas e a espessura da caixa de ar

Apresentação de diagrama - Exemplos
Presentación en diagrama - Ejemplos

Frencuencia de resonancia determinada por el peso de las placas y el espesor de la cavidad

Perfil (mm)

2x 75

2x 50
100

155

105
100

75

75

50

50

1x Knauf Standard A

1x Diamant

205

1x Silentboard
2x Knauf Standard A

2x 100

2x Silentboard
1x Silentboard +
1x Diamant

400

Cavidade (mm)

2x 100

3x Silentboard

Placas de 12,5 mm

2
Estrutura dupla

1
Estrutura simples
16 Hz

20

25

31,5 Hz

40

50

63 Hz

80

100

125 Hz

Frequência de ressonância
Exemplo de leitura: 1
1x Silentboard + 1x Diamant /
Perfil de 75 mm (Caixa de ar de 75 mm)

Exemplo de comparação 2
Com maiores pesos de placas é possível
usar menores espessuras de caixa de ar.

Sistemas para paredes
Frecuencia de resonancia
Para poder comparar entre sistemas con revestimiento diferente y estructura panelada diferente,
además del valor de absorción puede utilizarse la

das del material de aislamiento ligeramente superiores.
■ Las estructuras paneladas dobles constituyen
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Isolamento acústico - Sistemas de construção em seco de alta qualidade em comparação com paredes maciços
Construção em seco de alta qualidade
Isolamento
acústico

Sistemas com estrutura metálica

Construção maciça
Paredes de bloco ou de betão

Isolamento
acústico

Rw

Rw

W115.pt
■ Estrutura dupla
de 2 x 50 mm
74 dB

■ 12,5 mm Silentboard
+
12,5 mm Diamant
Espessura: 155 mm

W112.pt
■ Estrutura simples
de 50 mm
66 dB

■ 12,5 mm Silentboard
+
12,5 mm Diamant

Sistema de parede dupla
■ Tijolos silicocalcáreos
2 x 140 mm
■ Caixa de ar ≥ 30 mm
preenchidade lã mineral
■ Revestimento por ambas
faces
■ Peso: 524 kg/m

70 dB

2

Espessura: ≥ 330 mm

Parede de betão armado
■ Peso: 500 kg/m2
Espessura: 200 mm

60 dB

Espessura: 100 mm
W111.pt
■ Estrutura simples
de 75 mm
59 dB

■ 12,5 mm Silentboard
Espessura: 100 mm

W111.pt
■ Estrutura simples
de 50 mm
56 dB

■ 12,5 mm Silentboard
Espessura: 75 mm

Parede de bloco de betão
■ Revestimento nas duas
faces
■ Peso: 350 kg/m

55 dB

2

Espessura: 320 mm
Parede de tijolo perfurado
de 24 cm
■ Revestimento nas duas
faces
■ Peso: 313 kg/m2
Espessura: 270 mm

50 dB

Sistemas Knauf para paredes

W111.pt Paredes Knauf com estrutura metálica
Estrutura simples, uma placa a cada lado
■ Tabique
Paredecon
com
estrutura
metálica
- Estrutura
estructura
metálica
- Estructura
sencilla simples

Altura de parede máx. permitida em m
Perfil Knauf

W111.pt uma placa

Espessura de chapa

Distância entre montantes (mm)

0,6 mm

625

417

625 em H

417 em H

Montante C 50/50/0,6

2,75

3,05

3,30

3,65

Montante C 75/50/0,6

3,45

3,85

4,10

4,55

Montante C 100/50/0,6

4,10

4,50

4,85

5,40

W111.pt Silentboard
Uma placa de cada lado
■ Instalação das placas
Silentboard: horizontal
W111.es Silentboard
Una placa a cada lado
Colocación de las placas
horizontal: Silentboard

Dados técnicos

Sistema Knauf

Placas

Esquema

Peso

Isolamento acústico
Lã mineral

sem lã
mineral

► Informa

Si además
requisitos a
espessura altura de p
min. pared con d

h
D

W11.de Paredes con montantes de meta

espessura
caixa de
espessura
min.
ar
min. sencillas
Estructuras paneladas

d

Distância entre montantes

Espessura

cada lado

d

Resistência
ao fogo

Perfil

625 mm

d
mm

W111.pt Parede Knauf com estrutura metálica

h
mm

Ensaio
056996-004
(abril 2016)

75

sin protección contra incendios

0,6 mm
CW 50

3,20 1)

3,85

4

4

4,35

4,85

CW / MW 100

5,10

5,95

CW 125

6,65

7,60

8,20

9,15

9,80

75

CW / MW 75

100

125

Explicación de

Estrutura simples - uma placa de cadaÁrea de constr

Distancia entre ejes de panel mm
625
417
312,5

100
CW 150

Isolamento acústico:

Rw
RA
mm
dB Áreas de
dBA
construcción 1 y 2

W111.de una capa

50

12,5
Silentboard

aprox. kg/m2

Altura de pared máx. permitida en m

Espesor de chapa

EI30

D
mm

39

con protección contra incendios

56

52

Distancia entre ejes de panel mm
625
417
312,5
3,20 1)

3,85

4

4

4,35

4,85

6,55

5,10

5,95

6,55

8,30

6,65

7,60

8,30

59

60
8,20

56

957

9

40

60

Paredes de esta

lares.

Área de constr
Paredes de est
personas; p. ej.
legios, salas de
mo estancias co
(protección con

80

1) Sólo área de construcción 1
■ Alturas de pared superiores bajo pedido
Copyright by Knauf Gips KG

■ Seguir as indicações sobre isolamento acústico das páginas 7 e 8

C:\Users\hueftleinm\Desktop\Silentboard\Allgemeines-aktuell_21_09_11-31.dwg - Stand 08.10

Resistência ao fogo:
■ Só com distancia entre montantes ≤ 417 mm
■ Lã mineral opcional
    ►Consultar ficha técnica W11.pt Paredes                                                                                                                                          
Knauf com estrutura metálica
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W112.pt Paredes Knauf com estrutura metálica
Estrutura simples, duas placas a cada lado
Altura de parede máx. permitida en m
Perfil Knauf

■ Parede com estrutura metálica - Estrutura simples

Tabique con estructura metálica - Estructura sencilla

Tabique con estructura metálica - Estructura sencilla

W112.pt duas placas

Espessura da chapa

Distância entre montantes (mm)

0,6 mm

625

417

625 em H 417 em H

Montante C 50/50/0,6

3,30

3,65

3,95

4,40
W112.pt Silentboard
duas placas a cada lado

Montante C 75/50/0,6

4,15

4,60

4,95

5,50

Montante C 100/50/0,6

4,90

5,45

5,85

6,45

W112.pt Silentboard +
Diamant
duas placas a cada lado
■ Instalação das placas
Diamant: horizontal
Silentboard: horizontal

W112.es Silentboard + Diamant
Dos placas a cada lado

W112.es Silentboard
Dos placas a cada lado

Colocación de las placas

Colocación de las placas
horizontal: Silentboard

vertical: Diamant
Dados técnicos
horizontal: Silentboard

Placas

Esquema

Resistência
ao fogo

Distância entre montantes

Perfil

Espessura

espessura min.

Peso

Isolamento acústico

sem lã
mineral

em cada face

h
D

d

Sistema Knauf

caixa de
ar

Lã mineral

► Información práctica

espessura
En caso de uso como pared divisoria en vimin. viendas, se recomienda la instalación entre

espessura min.

d

W11.de Paredes con montantes
deD metal de Knauf
R
d
h

625 mm

Estructuras paneladas sencillas

mm

mm

mm

W112.pt Parede Knauf com estrutura metálica
Altura de pared máx. permitida en m

0,6 mm
CW 50

Áreas de construcción 1 y 2 (ver la página 12)

50

CW / MW 75
CW / MW 100
CW 125
CW 150

Distancia entre ejes de paDistancia entre ejes de pa12,5 Diamant
nel mm
nel mm
100
625
417
312,5
625
417
312,5
4

4

4,35

4

4

5,05

6

6,50

5,05

6

Ensaio
7,20
13-001506PR01
9,10
(maio10,60
2013)

■ Alturas de pared superiores bajo pedido

8,05
9,80
11,25

28,55x 12,57,20
10,30
9
Silentboard
11,70

9

50

4,35
6,50

8,05

8,55

9

9

9

75

100

9

Isolamento acústico:
Copyright byas
Knaufindicações
Gips KG C:\Users\hueftleinm\Desktop\Silentboard\Allgemeines-aktuell_21_09_11-31.dwg
■ Seguir
sobre isolamento acústico das
páginas 7 e 8

►Consultar ficha técnica W11.pt Paredes                                                                                                                                          
Knauf com estrutura metálica

100

66

63

40

67

64

60

150

67

65

80

100

67

64

40

69

65

60

70

66

80

12,5
Ensaio
sin protección contra incencon protección contra incen066211-002
Silentboard
75
125
dios
dios
(maio 2017)
+

EI120

mm

Estrutura simples - duas placas a cada lado

EI60
W112.de dos capas

Espesor de chapa

Silentboard y Diamant de una armadura de
chapa de acero como medida de seguridad R
w
A
adicional (para consultar
medidas, ver
aprox. kg/m2 otrasdB
dBA
catálogo ST01.de).

125
150

67

78

Resistência ao fogo:
■ EI60: Só com distânciaSeite
entre14montantes ≤ 417 mm
■ EI120: Distância entre montantes ≤ 625 mm
■ Lã mineral opcional

- Stand 08.10

Sistemas Knauf para paredes

W113.pt Paredes Knauf com estrutura metálica
Estrutura simples, três placas a cada lado
Altura de parede máx. permitida em m
Perfil Knauf

■ Parede com estrutura metálica - Estrutura simples

Tabique con estructura metálica - Estructura sencilla

Tabique con estructura metálica - Estructura sencilla

W113.pt três placas

Espessura da chapa

Distância entre montantes (mm)

0,6 mm

625

417

625 em H

417 em H

Montante C 50/50/0,6

3,70

4,10

4,40

4,85

Montante C 75/50/0,6

4,65

5,15

5,55

6,10

Montante C 100/50/0,6

5,50

6,05

6,50

7,20

W113.pt Silentboard +
Diamant
três placas a cada lado
■ Instalação das placas
Diamant: horizontal
Silentboard: horizontal

W113.es Silentboard + Diamant
tres placas a cada lado

W113.es Silentboard
tres placas a cada lado

Colocación de las placas

Colocación de las placas
horizontal: Silentboard

vertical: Diamant
Dados técnicos

horizontal: Silentboard

Sistema Knauf

Placas

Esquema
Resistência
ao fogo

Perfil

Espessura

Peso

Isolamento acústico

sem lã
mineral

cada lado

Lã mineral

d

► Información práctica
A través de la instalación de armaduras de
chapa de acero entre las capas de placas se
espessura
cubre el requisito de de pared antirrobo WK3
min.
(para consultar otras medidas, ver el catálogo ST01.de).

d

h
D

caixa de
W11.de Paredes con espessura
montantes
de
min.
ar
Distância entre montantes
metal de Knauf
625 mm

Estructuras paneladas sencillas
Altura de pared máx. permitida en m

Áreas de construcción
1 y 2 (ver la
d
h página 12)

mm

W113.de tres capas
sin protección contra incenW113.pt Parede Knauf com estrutura
metálica
dios
Espesor de chapa
0,6 mm

Distancia entre ejes de panel mm
625
417
312,5

CW 50

5,20EI120
6,05

CW / MW 75
CW / MW 100
CW 125
CW 150

7,70Ensaio
8,40

13-0015069,75
10,30
PR01
11,35
11,75
(maio 2013)
12

■ Alturas de pared superiores bajo pedido

Copyright by Knauf Gips KG

12

6,502

mm

D
mm

5,20
x 12,5
8,75
7,70
Silentboard
10,65 + 9
12 12,5
9
12 Diamant
9

6,05
8,40

Rw
dB

RA
dBA

mm

Estrutura simples - três placas de cada lado

con protección contra incendios
Distancia entre ejes de panel mm
50
625
417
312,5

aprox. kg/m2

espessura
min.

125

71

68

40

71

69

60

71

69

80

6,50
8,75

9

75 9

9

9

9

9

100

150

175
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Isolamento acústico:
■ Seguir as indicações sobre isolamento acústico das páginas 7 e 8
Resistência ao fogo:
■ Lã mineral opcional

►Consultar ficha técnica W11.pt Paredes                                                                                                                                          
Knauf com estrutura metálica

12_13

W115.pt Paredes Knauf com estrutura metálica
Estrutura dupla, duas placas a cada lado
Altura de parede máx. permitida em m

■ Tabique
Paredecon
com
estrutura
metálica
- Estrutura
estructura
metálica
- Estructura
doble dupla

Perfil Knauf

W115.pt duas placas

Espessura de chapa

Distância entre montantes (mm)

0,6 mm

625

417

625 em H 417 em H

Montante C 50/50/0,6

2,75

3,05

3,30

3,65

Montante C 75/50/0,6

3,45

3,85

4,10

4,55

Montante C 100/50/0,6

4,10

4,50

4,85

5,40

W115.pt Silentboard + Diamant
duas placas de cada lado
■Instalação das placas
Diamant: horizontal
Silentboard: horizontal
W115.es Silentboard + Diamant
dos placas a cada lado
Colocación de las placas
vertical: Diamant
horizontal: Silentboard

Dados técnicos
Placas

Esquema
Resistência
ao fogo

espessura
min.

d

Distância entre montantes

625 mm

Perfil

d
mm

EI90

Ensaio
12/4741-433
(março 2012)

páginas 7 e 8
►Consultar ficha técnica W11.pt Paredes                                                                                                                                          
Knauf com estrutura metálica

Lã mineral

W11.de
con montantes de
caixa de Paredes
espessura
ar
min.
metal de Knauf

El W115.de a
viendas obtien

espessura
cuada contra e
min.estructura pan

Una armadura
revestimientos
nal entre las
de otras mejor

Estructuras paneladas dobles
Rw
RA
h máx. permitida D
Altura de pared
en m sin/con protección contra incendios (áreas
de construcción,
ver
mm
dB
dBA
página 12)mm
mm
aprox. kg/m2
Distancia entre ejes de
panel
Espesor
2 dex chapa
50
0,6 mm

mm

155

W115.de multicapa
Recomendación de Knauf

Estrutura dupla - duas
placas
de cada lado
según DIN
18183

Área de construcción
1
2

CW 50
625
3,30
12,5
CW 75
625
4,50
Silentboard
CW 100
2 x 75 625 205 5,50
+
12,5 ■ Alturas de pared superiores bajo pedido
Diamant

Isolamento acústico:
■ Seguir as indicações sobre isolamento acústico das

Isolamento acústico

► Informació

EI60

Ensaio
066211-002

Peso
sem lã
mineral

W115.pt Parede Knauf com estrutura metálica

(maio 2017)

Espessura

de cada
lado

h
D

d

Sistema Knauf

2 x 100

255

Área de
74construcción71
1
2

2,80

4,50

4

4

6

5,50

570

6,50≥

74

≥ 74

6≥

2 x 40

71

2 x 60

≥ 71

2 x 80

Resistência ao fogo:
■ Só com distância entre montantes ≤ 417 mm
■ EI60: Lã mineral opcional
■ EI90: Lã mineral de densidade 40 kg/m3 e
espessura ≥ 2 x 60 mm

Sistemas Knauf para revestimentos

Sistemas Knauf para revestimentos
Indicações gerais
Se for necessário melhorar o isolamento
acústico de uma parede existente, o sistema
ideal são os revestimentos Knauf. As vibrações
da parede transmitem-se atenuadas através
do ar do oco entre as placas e o revestimento.
O resultado será melhor quanto maior seja a
cavidade e maior a massa das placas.
Em regra geral, se a massa superficial das
placas for duplicada, será possível reduzir a
espessura da cavidade a metade mantendo o
mesmo isolamento acústico.
Por este motivo, a placa Knauf Silentboard, com
o dobro de massa superficial comparada com
uma placa Standard, é a solução ideal para
reduzir a espessura dos revestimentos ou para
construir revestimentos de alto rendimento.
Com paredes base mais leves, que oferecem um
menor isolamento acústico na casa,conseguemse melhorias superiores, apesar da combinação
oferecer uma atenuação total mais reduzida.
Com paredes base mais pesados, o isolamento
acústico da combinação é superior. Os dados
de isolamento acústico das páginas 18-19
são válidos em combinação com uma parede
maciça pesada (350 ± 50 kg/m²).

Frequência de ressonância
► INFORMAÇÃO PRÁTICA
Melhora do índice ponderado
de redução sonora
∆R w

Isto também se representa através de “heavy” no
símbolo ∆Rw,heavy .
Com o esquema da página 17 também se podem
obter os dados para paredes mais ligeiras.
Conceitos
∆Rw,heavy é a melhora obtida conforme NP EN ISO
10140 do índice ponderado de redução sonora Rw
devido ao revestimento.
ΔRA Melhora do índice global de redução acústica,
ponderado A
Requisitos para a lã mineral
Camada de lã mineral de acordo NP EN 13162;
resistência ao fluxo de ar longitudinal de acordo
com NP EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²
(Ex. lã mineral Ultracoustic da Knauf Insulation)

Para avaliar o isolamento acústico de um
revestimento autoportante vale a pena consultar
outro parâmetro: a frequência de ressonância f0.
A importância é derivada da resposta de
frequência do isolamento acústico. A resposta de
frequência refere-se às diferenças no isolamento
acústico de acordo com a frequência do som. Um
revestimento modifica a resposta de frequência
de uma parede maciça. Enquanto o isolamento
acústico de uma parede maciça cresce apenas
ligeiramente com a frequência, uma parede
maciça com suporte conseguirá um isolamento
acústico muito alto em frequências médias e altas.
No entanto, existe um intervalo de frequência
relativamente estreito em que normalmente há
uma deterioração no isolamento acústico.
Com os revestimentos Silentboard é possível
eliminar do intervalo de audição humana esta
incomoda frequência de ressonância. Para uma
sala de ensaio de violino (a partir de 200 Hz)
é suficiente com um sistema de revestimento
W625.pt com uma espessura de aprox. 70 mm e
uma placa Silentboard. Para exigências extremas,
como uma casa que fica lado de um bar musical
(elevado nível de ruído a partir de 50 Hz), pode
ser usado um revestimentos com 3 placas,
uma caixa de ar de > 220 mm e uma frequência
de ressonância de 17 Hz. Outra vantagem do
parâmetro da frequência de ressonância é que só
depende em pequena medida do muro base.

14_15

40 mm Hohlraum

► Información práctica

Sistemas para trasdosado
Sistemas Knauf para revestimentos
Frecuencia de resonancia

Mejora (∆ R > 0)
en el rango
de medición de acústica arquitectónica ampliado total con los trasdosados de más alto
rendimiento 6 / 5 / 4 / 3

Frequência de ressonância

► Información práctica

50 (∆ R > 0)
Mejora
en el rango
Esclarecimento f
de
medición
de
acústica
arquitectónica
amExplicación fres 0
► INFORMAÇÃO PRÁTICA
À frequência de ressonância f o revestimento
40 total con los trasdosados de más alto
pliado
En el caso de la frecuencia de 0resonancia fres la
entra em ressonância com as vibrações
Melhora (∆R > 0) em todo o intervalo 6
6
rendimiento 6 / 5 / 4 / 3
cubierta adaptable da lugar a resonancia con las
30
sonoras. A uma frequência um pouco mais alta
ampliado
de medição para acústica
5
Frecuencia
de
resonancia
vibraciones.
Con una frecuencia
algo más elevaf = 1,6 x f0 o revestimento comporta-se de forma
arquitetónica com os revestimentos de
4
da neutra.
de f = 1,6 x fres, la cubierta adaptable se manmaior20rendimento.
0
tiene
3
A neutral.
frequências mais elevadas a melhora do
Frequência
1050
A frecuencias
demasiado
elevadas,
la
mejora
del
[Hz]
isolamento aumenta rapidamente.
Explicación
f de forma vertiginosa. En el
aislamiento
sef =eleva
No caso de
2,2res
x f0 a melhora é já de 6 dB.
040
En
el
caso
de
frecuencia
de
resonancia
caso
f = 2,2 x fres
eslaya
de 6que
dB.emite
Si ahora
co-fres la
Sede
é conhecida
a frequência
umase
fonte
6
6
f
1,6 x f0 2,2 x f0
cubierta
dase
lugar
a resonancia
6
0
noce
partir pode-se
deadaptable
frecuencia
crea
fuente con las
-1030
de aruido,
selecionar
umuna
revestimento
55
vibraciones.
Con
una frecuencia
algo más
de com
ruido,
se puede
seleccionar
un trasdosado
conelevauma
frequência
de ressonância
adequada.
Exemplo para f0 = 65 Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 44
da de f = 1,6 x fres, la cubierta adaptable se man20
unaQuanto
frecuencia
de resonancia
adecuada.
Cuanto
mais pesadas
forem as
placas e quanto
0
33
tiene neutral.
1,6 x f0 = 104 Hz
más
pesado
sea
el
revestimiento
y
mayor
Frequência
maior for a espessura da caixa de ar, menorsea
seráel
10
A frecuencias demasiado elevadas, la mejora del
[Hz]
hueco,
más reducida
será la frecuencia de resoa frequência
de ressonância.
2,2 x f0 = 143 Hz
aislamiento se eleva de forma vertiginosa. En el
0
nancia.
caso de f = 2,2 x fres es ya de 6 dB. Si ahora se cof0
1,6 x f0 2,2 x f0
noce a partir de frecuencia se crea una fuente
-10
de ruido, se puede seleccionar un trasdosado con
Exemplo para f0 = 65 Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000
una frecuencia de resonancia adecuada. Cuanto
Frequência [Hz]
1,6 x f0 = 104 Hz
más pesado sea el revestimiento y mayor sea el
hueco, más reducida será la frecuencia de reso2,2 x f0 = 143 Hz
nancia.
Deslocamento vantajoso da frequência de ressonância f0 para o intervalo menos crítico para a acústica arquitetónica
Melhora do índice de redução acústica ∆R [dB]

Melhora do índice de redução acústica ΔR [dB]
Melhora do índice de redução acústica ΔR [dB]

Sistemas para trasdosado

6 W626.pt
3x 12,5 mm Silentboard
220 mm Caixa de ar

Nos exemplos indicados
aumenta o isolamento acústico com Knauf Silentboard
logo no inicio do intervalo da audição humana.
Intervalo de audição humana
20 - 20000 Hz

5 W626.pt
2x 12,5 mm Silentboard
220 mm Caixa de ar
Intervalo ampliado de medição para acústica arquitetónica

50 - 5000 Hz

6

17
16 Hz

5

20

3

4

29

39
31,5 Hz

1

2

53

Calculo de Rw
Intervalo para acústica
arquitetónica.
100 - 3150 Hz

65
63 Hz

Frequência de ressonância

Frequência de ressonância f0 calculada conforme a fórmula (D.2) da norma NP EN ISO 12354-1

125 Hz

4 W626.pt
2x 12,5 mm Silentboard
110 mm Caixa de ar
3 W626.pt
2x 12,5 mm Silentboard
60 mm Caixa de ar
2 W625.pt
12,5 mm Silentboard
60 mm Caixa de ar
1 W623.pt
12,5 mm Silentboard
40 mm Caixa de ar

Sistemas para trasdosado

Sistemas Knauf para revestimentos

Conversión a paredes principales más ligeras

Sistemas Knauf para revestimentos

Ejemplo de lectura
a partir
del paredes
diagrama:
Cálculo
para

base ligeiras

Si se utiliza el valor de mejora ∆ Rw para calcular la insonorización en una situación arquitectó-

≥ 40 mm

■ Pared principal ligera:
100
Exemplo
dekg/m²
leitura a partir do diagrama:

w

Índice ponderado
de redução sonora

■ Parede base ligeira:

■ Punto de cruce
de superficial
la curva del
Massa
100 valor
kg/m²de absorción calculado Rw de la pared maciza (38 dB)

■ Ponto de cruzamento da curva do índice
ponderado
de redução
Hz Rw da parede
■ Punto de cruce
de la línea
fres 45 sonora
maciça
(38
dB)
p. ej., trasdosado

(cálculo del valor de absorción resultante teniendo en cuenta los otros componentes) un margen
de seguridad
de 2 dB.
El valor de mejora ∆ Rw indicado aquí no contiene un
margen de seguridad.

Melhora do índice
ponderado de
redução sonora
Δ

W625.de Silentboard
■ Ponto de cruzamento da linha f0 45 Hz
Hueco ≥ 85 mm
(ver
la páginaW625.pt
27) Silentboard
p. ex.,
revestimento
caixa de ar ≥ 85 mm (ver página 18)

■ Valor de lectura del índice de mejora
Valor de leitura
a partir del■diagrama
∆ Rwda= melhora
21 dB do índice

total

ponderado de redução sonora
∆Rw = 21 dB

Sistemas para trasdosado Silentboard

23_23
22_23

Índice ponderado de redução sonora Rw da parede maciça [dB] 1)

Melhora do índice ponderado de redução sonora Rw com revestimentos Knauf sobre paredes base ligeiras
60
55
50
45
40

Exemplo

35
30
50

150

200

250

300

Massa superficial m’ [kg/m ]
2

Parede maciça sem revestimento
Valor médio para alvenaria, betão, etc.
Não se aplicam para tijolos com perfurações desfavoráveis
do ponto de vista acústico.

350

13

15

17

19

21

23

Melhora do índice ponderado de redução sonora

25

27

29

Δ

Frequência de ressonância f0 com parede base pesado extraída
das tabelas das páginas 18 e 19

Sistemas para trasdosado
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W625.pt Revestimento Autoportante Knauf
■ Trasdosado
Revestimentos
autoportantes
autoportante

►INFORMAÇÃO PRÁTICA
Os perfis perimetrais devem levar no verso
uma banda acústica. Se for necessário um
isolamento acústico superior, podem ser
colocadas duas linhas de silicone acústico

Altura de revestimento máx. permitida (ou distância máxima
entre fixações) em m

W625.es Silentboard
W625.pt
Una placa em Silentboard

Uma placa

Colocación de las placas

■Instalação
das placas
horizontal: Silentboard
Silentboard: horizontal

Perfil Knauf

W625.pt uma placa

Espessura da chapa

Distância entre montantes (mm)

0,6 mm

625

417

625 em H

417 em H

Montante C 50/50/0,6

2,30

2,55

2,75

3,05

Montante C 75/50/0,6

2,90

3,20

3,45

3,85

Montante C 100/50/0,6

3,45

3,80

4,10

4,50

Dados técnicos
Sistema Knauf

Esquema

Placas

Perfil

Caixa
de ar

Espessura
min.

Peso
sem lã
mineral

Distância entre montantes

d h

D

montantes
Knauf

625 mm

espessura
min.
d
mm

mm

h
mm

D
mm

aprox. kg/m2

Isolamento acústico1)
Melhora
do índice
ponderado
de redução
sonora

Melhora do
índice global
de redução
acústica,
ponderado A

Frequência
de
ressonância

ΔRw,heavy
dB

ΔRA
dBA

f0
Hz

lã mineral

espessura
min.
mm

Estrutura metálica autoportante - uma placa

W625.pt Revestimento Knauf

12,5
Silentboard

50

≥ 60

≥ 72,5

75

≥ 85

≥ 97,5

≥ 110
≥ 220

100

15

13

53

40

162)

142)

45

60

≥ 122,5

17

15

39

≥ 232,5

21

19

28

21

80

Isolamento acústico:
■Seguir as indicações sobre isolamento acústico da página 15
1) Para um parede base com uma massa superficial de 340 kg/m2 (valores de ensaio)
Copyright
by Knauf Gips
KG C:\Users\hueftleinm\Desktop\Silentboard\Allgemeines-aktuell_21_09_11-31.dwg - Stand 08.10
2) Valores
interpolados

►Ver ficha técnica W62.pt                                                                                                                                               
Revestimentos Autoportantes Knauf
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Sistemas Knauf para revestimentos

W626.pt Revestimento Autoportante Knauf
■ Trasdosado
Revestimento
autoportante
autoportante

ex.ej.2x
2 xSilentboard
Silentboard

►INFORMAÇÃO PRÁTICA
Os revestimentos não só melhoram o isolamento acústico das paredes maciças,
como também recebem as instalações e oferecem uma nova superfície sobre
uma parede base que já não tem capacidade de carga

Altura de revestimento máx. permitida
(ou distância máx. entre fixações) em m
Perfil Knauf

W626.pt duas placas

Espessura da chapa

Distância entre montantes (mm)

W626.es
W626.ptSilentboard
Silentboard
dos
placas
Duas
placas

0,6 mm

625

417

625 em H

417 em H

W626.es
+ Diamant
W626.ptSilentboard
Silentboard
+ Diamant
dos placas

Montante C 50/50/0,6

2,75

3,05

3,30

3,65

Montante C 75/50/0,6

3,45

3,85

4,10

4,55

Montante C 100/50/0,6

4,10

4,50

4,85

5,40

Duas placas

Colocación de las placas

■ Instalação das placas
Diamant: horizontal
Diamant: horizontal
Silentboard: horizontal
Silentboard: horizontal

Dados técnicos
Sistema Knauf

Esquema

Placas

Perfil

Caixa de ar

Espessura
min.

sem lã
mineral

Distância entre montantes

d h

D

montantes
Knauf

625 mm

espessura
min.
d
mm

Isolamento
acústico1)

Peso
Melhora
do índice
ponderado
de redução
sonora

-

Melhora do
índice global
de redução
acústica,
ponderado A

Frequência
de
ressonância

lã mineral

espessura
min.
mm

h
mm

D
mm

aprox. kg/m2

ΔRw,heavy
dB

ΔRA
dBA

f0
Hz

mm

Estrutura metálica autoportante - duas placas

W626.pt Revestimento Knauf
12,5
Silentboard
+
12,5 Diamant

2 x 12,5
Silentboard

50

≥ 60

≥ 85

75

≥ 85

≥ 110

100

≥ 110

50
75
100

16

14

41

40

≥ 16

≥ 14

35

60

≥ 135

≥ 16

≥ 14

31

80

≥ 60

≥ 85

16

14

39

40

≥ 85

≥ 110

17

15

32

60

≥ 110

≥ 135

≥ 220

≥ 245

34

39

2)

2)

18

16

29

24

23

20

80

Resistência
Isolamento
acústico:
Copyright
by Knauf ao
Gipsfogo:
KG C:\Users\hueftleinm\Desktop\Silentboard\Allgemeines-aktuell_21_09_11-31.dwg - Stand
08.10
■ EI30 desde o lado das placas (ensaio 066211-003, maio 2017)
■ EI30 desde o lado do perfil (ensaio 10/102012-2248, outubro 2010)
■ Só com distância entre montantes ≤ 417 mm
■ Lã mineral opcional

■ Seguir as indicações sobre isolamento acústico da página 15
1) Para um muro base com uma massa superficial de 340 kg/m2 (valores de ensaio)
2) Valores interpolados

►Ver ficha técnica W62.pt Revestimento                                                                                                                                     
Autoportantes Knauf
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Reforma com Knauf Silentboard
Para obtener um melhor isolamento acústico
Para a reforma de paredes existentes com
Knauf Silentboard recomenda-se realizar
um estudo da situação (medições acústicas
podem ser necessárias), e deve-se ter em
conta as transmissões indiretas pelos flancos
através de outros elementos construtivos.

Conceitos
∆Rw

Melhora do índice ponderado de
redução sonora em dB, conforme
NP EN ISO 10140.

∆RA

Melhora do índice global de redução
acústica, ponderado A, em dBA.

Reformas

Requisitos de lã mineral
Camada de lã mineral conforme NP EN 13162;
resistência ao fluxo de ar longitudinal de acordo
com NP EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²
(Ex. lã mineral Ultracoustic da Knauf Insulation)

■ Reforma
Reforma
com
Reforma
con
Silentboard
conSilentboard
Silentboard

■ Tabique
Parede
existente
Tabique
existente
existente

■ Melhora do rendimento de paredes de
construção em seco já existentes.
■ Reabilitação de paredes divisórias de
vivendas.
■ Melhora de paredes maciças através de
revestimentos.
■ Reabilitação de tetos de vigas de madeira e
tetos de separação de vivendas

Parede
estrutura
metálica
simples
-dos
duas
a cada
Tabique
Tabique
con com
estructura
con estructura
metálica
metálica
sencilla
sencilla
- dos- placas
placas
aplacas
cada
a cada
lado
ladolado.

Coloque
uma
Silentboard
forma
horizontal
a cada
Se agrega
Se agrega
una placa
placa
una placa
Silentboard
Silentboard
endehorizontal
en horizontal
a cada
a cada
lado
lado lado.

Reforma de paredes com estrutura metálica utilizando Silentboard.
W626.pt

W625.pt

Com placas,
como revestimento direto adicional.

Existente

Reforma

Existente

Reforma

Tabique
existente
Parede
existente

placas
lado LãPerfil
Placas
a a cada
Perfil
en lado
mm
cada
mineral
em mm
mm

2x 12,5
Knauf Standard A
2x 12,5
Knauf
Standard A

≥ 40 mm lã mineral

Montantes de 48
Montantes
50 mm
mm
Silentboard
Silentboard

Silentboard
≥ 40 mm lã mineral

75 mm

CW-Profil
75 mm

Mejora del índice de reducción acústica

Lana mineral
mm
Disposição
das placas

60

60

Melhora
do índice
después
dede
la redução
reforma acústica
con placas
após a reforma com placas

Disposición Silentboard Schallschutz
Melhora do isolamento acústico
de las placas
R w,R

Silentboard

Fixação a montantes
12,5

Fixação a placas com
parafusos
+ 5 dBplaca-placa
5,5 x 38 mm

ΔRw (dB)

ΔR+w (dB)
7 dB ΔRA (dBA)

ΔR
2xA (dBA)
12,5

Índice de reducción acústica
do índice
de redução acústica
después deMelhora
la reforma
con trasdosados

placas

W625.es

2x 12,5

8

7

8

8

12,5
+
12,5

9

8

11

10

W626.pt

6

5
12,5
+

12,5

7

6

+ 9 dB

► Instalação dos revestimentos conforme ficha técnica W62.pt Revestimentos autoportantes Knauf

Silentboard Schallschutz
Melhora do
mm
R w,R acústico
isolamento
Silentboard

12,5

W625.pt
12,5
2x 12,5
W626.es
W625.pt
+ fixação
à parede
existente

12,5

Instalación de los trasdosados según hoja técnica W62.es Trasdosados autoportantes Knauf

►Ver ficha técnica W11.pt Paredes Knauf                                                                                                                                            
com estrutura metálica

após a reforma com revestimentos

Anordnung
der Vorsatzschalen
Disposição das

ΔRw (dB)

ΔRA (dBA)

18

14

65 dB
70 dB

12,5
+
12,5

22

19

2x
12,5

23

19

Reforma com Silentboard / Cargas com fixações

Cargas excêntricas com fixações

►INFORMAÇÃO
PRÁTICA

Revestimento com Silentboard ou
revestimento combinado com Silentboard + Diamant

Fixação de cargas
com buchas Knauf

Cargas penduradas na parede
■ Até 0,7 kN/m - Buchas
De acordo com a norma DIN 18183 as
paredes e os revestimentos podem-se
carregar em qualquer ponto com cargas de
excentricidade de até 0,7 kN/m ou ao longo
da parede (ou até 0,4 kN/m com revestimento
de 1x 12,5 mm) tendo em conta o braço de
alavanca (altura do armário ≥ 300 mm) e a
excentricidade (profundidade do armário ≤
600 mm). Distância de fixação das buchas
≥ 75 mm (recomendação da Knauf: ≥ 200
mm). A fixação de cargas excêntricas deve-se
realizar com 2 buchas de plástico ou de metal
como mínimo.
■ Até 1,5 kN/m - montantes de suporte / reforços
Para cargas excêntricas superiores a 0,4 kN/m ou
0,7 kN/m até 1,5 kN/m de comprimento devemse iniciar a través de montantes de suporte ou
reforços na sub-estrutura.

Ganchos em X

De preferência reforços para paredes com duas
camadas de placas e montantes de suporte para
fecho de coretes e revestimentos.

■ Para consultar mais informação sobre a
instalação de cargas excêntricas, consultar as
fichas técnicas de Knauf (ex. W11.pt)

Buchas
Revestimento
Espessura em mm

Buchas de plástico*
ø8 mm / ø10 mm
kg

Buchas de metal*
Parafuso M5 / M6
kg

Knauf Hartmut
Parafuso M5
kg

12,5

25

30

35

2x 12,5

40

50

55

3x 12,5

45

55

60

* p. ex. Tox Universal, Fischer Universal ou similar

Parafusos de fixação de Knauf
Revestimento

Parafusos de fixação LG de Knauf

Capacidade de carga máx. por parafuso

12,5 mm

LG 25

10 kg

≥ 2x 12,5 mm

LG 35

20 kg
Copyright by Knauf Gips KG
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Parafusos de fixação LG de Knauf

Buchas

		até 5 kg

		
		

até 10 kg
LG 25

		
		

		até 10 kg

		
		

até 20 kg
LG 35

		

		até 15 kg

Objetos leves
p. ex., quadros

Objetos leves
p. ex., seguros anti-queda para estantes

► só carga cortante

►só para carga de tração ou cortante

até 45 kg
buchas de plástico

		
		

até 55 kg
buchas de metal

		
		

até 60 kg
Knauf Hartmut

Maior fixação de carga; p. ex., pegas
Cargas excêntricas; p. ex., armários de cozinha
► carga combinada de tração e cortante
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Esquema de colocação e fixação de placas
Paredes e Revestimentos Knauf

Fixação das placas

►INFORMAÇÃO PRÁTICA

Fixação com parafusos Diamant de Knauf
(Penetração ≥ 10 mm), espessura de chapa de perfil s ≤ 0,7 mm
Placas

1ª camada
XTN 3,9x23

2ª camada
XTN 3,9x38

Silentboard

Distância: 200 mm

3ª camada
XTN 3,9x55
-

Distância: 250 mm

Silentboard + Diamant
2x Silentboard

Distância: 600 mm

2x Silentboard + Diamant

Distância: 200 mm
Distância: 250 mm

Distância: 300 mm

3x Silentboard

Ao usar placas Diamant ou
Silentboard, utilizar sempre
parafusos Diamant.

Distância: 200 mm
Fijación de cargas / montaje

Esquema de colocação para revestimentos de duas placas ou de três placas

Medidas em mm

Esquema de colocación para revestimientos de dos capas o de tres capas
Colocação horizontal da placa Silentboard
Colocación horizontal de la placa de insonorización Silentboard o Diamant 18

Medidas en mm

Colocação horizontal da camada exterior com placa Diamant
Colocación vertical de la capa de techo Diamant 12,5

625

625

Distância entre montantes
Desencontrarlasasuniones
juntas verticais
como mínimo
uma vez
a distância
entre
■ Desplazar
entre paneles
de la parte
frontal
una distancia
montantes.
entre
ejes de panel
■ como
Caso existam
várias camadas de placa, desencontrar as juntas horizontais a
mínimo.
uma distância de metade da largura da placa
■ En caso de revestimiento multicapa, desplazar los bordes longitudina■ Desencontrar juntas verticais e horizontais em relação às placas da outra
les entre las capas de revestimiento con la mitad del ancho de placa.
face da parede
■ Separar las juntas de bordes frontales y longitudinales de los revestimientos enfrentados.

    ►Ver ficha técnica W11.pt Paredes Knauf                                                                                                                                            
com estrutura metálica

1200 mm

2500

Borde transversal

2ª o 3ª capa de Diamant
(según el caso)

Borde longitudinal

Largura da placa
Diamant
Longitud
de la placa Diamant

Borde
longitudinal

Borde transversal

Borde
transversal

2ª ou 3ª camada de Diamant
(conforme o caso)

1ª o 2ª capa de Silentboard

1ª ou 2ª camada de Silentboard

Borde longitudinal

1ª camada
capa de de
Silentboard
1ª
Silentboard

Largura da placa Silentboard

625
Borde
longitudinal

Borde transversal

2ª ou 3ª camada de Silentboard

1ª ou 2ª camada de Silentboard

625

2500
Comprimentos da placa Silentboard

2500 mm
600
Comprimento da placa Diamant

Anchura de la placa Diamant
as juntas
em relação
às juntas
■■SiDesencontrar
se utilizan placas
quehorizontais
no tienendala camada
altura desuperior
la estancia,
desplazar
las
horizontais da camada inferior reduzir a distância para metade da largura da
uniones entre paneles de la parte frontal 400 mm como mínimo.
placa.
■ Desplazar los bordes frontales de la capa superior con la mitad del ancho
■ Desencontrar as juntas verticais como mínimo uma vez a distância entre
de placa respecto a los bordes longitudinales de la capa inferior.
montantes.
■ Separar las juntas de los bordes longitudinales una distancia entre ejes
de panel como mínimo.

► Información práctica

Instalação e fixação de placas /
Reforma de sistemas de construcción en seco
Sistemas Knauf para tetos

Sistemas Knauf para tetos
Indicações gerais
Os tetos suspensos melhoram o isolamento
ao ruído aéreo das lajes maciças, de uma
forma semelhante ao que acontece com um
revestimento sobre uma parede maciça.
Conceitos
ΔRw,heavy

ΔRA

Melhora do índice ponderado de
redução sonora em dB sobre laje
maciça
Melhora do índice global de
redução acústica, ponderado A, em
dBA

ΔLn,w

Redução do nível global de
pressão de ruído de impactos em
dB

Copyright by Knauf Gips KG

Requisitos para lã mineral
Camada de lã mineral conforme NP EN 13162;
resistência ao fluxo de ar longitudinal de acordo com
NP EN 29053: r ≥ 5 kPa • s/m²
(Ex. lã mineral Ultracoustic da Knauf Insulation)

Mostra
de montagem
Prüfaufbau

■Fußboden
Pavimento
■Rohdecke
Laje
Unterdecke abgehängt

■oder
TetoUnterdecke freitragend
suspenso

R w bzw. L n,w

Rw o Ln,w

N:\Administration TD\Arbeitsordner Hüftlein\20_Broschüre\Entwurf\Silentboard (Schallschutzplatte)\CAD\Allgemeines-aktuell.dwg - Stand
08.10 25
Seite

Índice ponderado de redução sonora Rw / Nível global de pressão de ruído de impactos normalizado Ln,w (sem transmissões indiretas)

■ Teto suspenso D112.pt
■ Maestras CD 60/27
■ Fixação direta anti-vibratória*
■ 30 mm de lã mineral
■ Placas em sentido transversal

Laje

Laje + pavimento

Montagem do pavimento
Pavimento seco Knauf F12.pt

Laje de betão armado
140 mm, aprox. 320 kg/m²
(laje normalizado)

■ 1 x Brio 18 WF

ΔRw,heavy
dB

-

sem teto

ΔRA
dBA

-

ΔLW
dB

-

■ 20 mm lã de rocha

ΔRW,heavy

ΔRA

ΔLW

ΔRW,heavy

ΔRA

ΔLW

6

6

20

10

8

28

dB

dBA

dB

dB

dBA

dB

Laje + pavimento + Teto
60
mm

12,5
12,5
Silentboard
Silentboard

60
mm

Laje + teto
Teto suspenso D112.pt

■ 2 x Brio 23

12,5
Silentboard
+2 x 12,5
Silentboard
12,5
Diamant

18

18

28

21**

21**

37

23**

22**

44

20

20

31

23**

23**

41

25**

24**

48

Isolamento acústico:
■ Maiores distâncias de suspensões ou maiores espessuras de lajes melhoram o isolamento acústico
* Knauf não comercializa esta suspensão em Portugal, mas pode ser substituído por um suporte contra
vibração de outro fabricante.
** Cálculo com base ao método simplificado da norma NP EN ISO 12354

►Ver ficha técnica D11.pt Tetos suspensos                                                                                                                                        
Knauf
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D112.pt Teto Suspenso Knauf
Medição da estrutura

2. Consideração das cargas adicionais
As cargas adicionais dos sistemas de
isolamento necessários para a proteção contra
incêndios e não necessários para a proteção
contra incêndios (máx. 0,05 kN/m2 = 5 kg/m2)
aumentam o peso superficial total do teto falso
e devem ter-se em conta no cálculo do intervalo
de carga. Ao valor indicado no ponto 1 deve-se
adicionar o valor da carga superficial adicional
(kg/m2).

3. Determinação do intervalo de carga
A partir da carga total da superfície do teto falso
obtida nos pontos 1 e 2, o intervalo de carga
correspondente (kN/m2) será determinado.

Estrutura de primários e secundários

doppelter Profilrost - Grund- und Tragprofil
a

4. Cálculo da estrutura
Dependendo do intervalo de carga calculam-se as
distâncias para a estrutura:
a Distância entre suspensões
b Distância entre secundários

c

1. Determinação do peso do revestimento do
teto falso em função das placas.
Dependendo das camadas de placa, identificar
o peso superficial do teto falso, incluindo a
estrutura.

b

c Distância entre primários

Cálculo da estrutura Intervalo
Intervalo

Peso do teto falso

O peso do teto (sem incluir cargas adicionais) não deve exceder 0,50 kN/m2
O intervalo até 0,65 kN/m2 apenas em combinação com cargas adicionais, por ex.
teto sob teto (cálculo de acordo com norma DIN 18168)

    ►Ver ficha técnica D11.pt Tetos                                                                                                                                            
suspensos Knauf

b

D112.pt Silentboard
uma placa / duas placas
Placas em sentido transversal
Estrutura metálica - fixa com suspensões diretas anti-vibratórias
Primários e secundários com maestras CD
b Separação entre secundários 400 mm

Estrutura metálica suspensa
D112.pt - Separações máximas em mm
Distância entre
primários
c

Distância entre suspenões a
Rango kN/m²

até 0,30

até 0,50

ex. teto
sob teto

ex. duas placas
ex. duas placas

Estrutura metálica – suspensa
Estrutura metálica – suspensa
a
a

até 0,65

Estrutura metálica de primários e secundários com maestras CD
500

950

800

750

600

900

750

700

700

850

700

650

800

800

700

900

800

1000

750

1100

750

Cálculo de la estructura, ver pág. 25

c c

Objeto: Vestíbulo do novo teatro de Gütersloh Desenho: pfp architekten BDA, Hamburgo

c

Sistemas Knauf para tetos

b
b

D112.pt Silentboard
D112.pt
uma
placaSilentboard
/ duas placas
uma placa / duas placas
Placas em sentido transversal
Placas em sentido transversal
Estrutura metálica - fixa com suspensões diretas anti-vibratórias
Estruturaemetálica
- fixa
com
suspensões
Primários
secundários
com
maestras
CD diretas anti-vibratórias
Primários e secundários com maestras CD
b Separação entre secundários 400 mm
b Separação entre secundários 400 mm
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Esquema de instalação e
fixação de placas
Tetos suspensos Knauf
Fixação do revestimento (parte inferior do teto)
Fixação com parfusos Knauf Diamant
(Penetração ≥ 10 mm), espessura de chapa de perfil s ≤ 0,7 mm
Revestimento

1ª camada
XTN 3,9x23

2ªcamada
XTN 3,9x38

Silentboard

Distância: 150 mm

-

2x Silentboard

Distância: 300 mm

Distância: 150 mm

►INFORMAÇÃO
PRÁTICA
No caso dos revestimentos
com Silentboard, utilizar
sempre parafusos Diamant.

Esquema de colocación para revestimientos de dos capas (parte inferior del techo)
Esquema de colocação para revestimentos de duas camadas (parte inferior do teto)

Colocación transversal

Medidas em mm

Colocação transversal

400

Comprimento de placas Silentboard

■ Colocar as placas Knauf de forma transversal
em relação aos perfis secundários.
■ Colocar as juntas entre placas na parte da
frente dos perfis secundários (desencontradas
pelo menos 400 mm).
■ No caso dos revestimentos com várias camadas,
desencontrar também os bordes transversais
entre as camadas de placas.
■ Desencontrar as juntas longitudinais entre as
camadas de placas a uma distância de metade
da largura da placa da camada oculta.

    ►Ver ficha técnica D11.pt Tetos                                                                                                                                            
suspensos Knauf

Borde
longitudinal

625

Borde
transversal

2ª camada Silentboard

Largura de placas Silentboard

1ª camada Silentboard

2000

■ Iniciar as fixações das placas no centro ou no
canto para evitar curvaturas.
■ Pressionar firmemente cada camada de
placa à estrutura e fixá-la.
■ Desencontrar as juntas transversais
pelo menos uma vez a distância entre
secundários.
■ Desencontrar as juntas longitudinais entre
as camadas de placas a uma distância de
metade da largura da placa.

► Información práctica

En el caso de los revestim

Colocação e fixação de placas
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Avisos legais:
As informações, imagens e especificações
técnicas contidas neste catálogo, embora estejam
geralmente corretas, exceto em caso de erros ou
omissões da nossa parte, podem ser sujeitas a
variações ou alterações efetuadas pela Knauf,
sem prévio aviso , aquando da sua edição. De
qualquer modo, sugerimos que nos consulte
sempre que estiver interessado nos nossos
sistemas.

knauf@knauf.es
www.knauf.es

Os objetos, as imagens e os logótipos publicados
neste catálogo estão protegidos por direitos de
autor e direitos de propriedade intelectual. Não
poderão ser copiados nem utilizados noutras
marcas comerciais.

Tel.: 902 440 460
www.knauf.pt

Edição: 11/2018

Tel.: 707 503 320

Knauf Silentboard

03000323

Knauf GmbH Sucursal en España

Knauf GmbH Sucursal en Portugal

Avenida de Burgos, 114 – Planta 6ª
28050 Madrid – Espanha

Rua Poeta Bocage, 14D
1600-581 Lisboa - Portugal

www.knauf.es

www.knauf.pt

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

knaufespana
@knaufes

knaufesp
knaufespaña
Knauf GmbH

knaufportugal
@knauf_pt

