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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Knauf építôlemezek profilkiosztása / függesztôk méretei
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Vázszerkezet kiosztása

tűzvédelmi követelmény nélkül

afüggesztők kiosztása / 

bszerelő profilok kiosztása

40 cm, kivéve EI 30
követelmény esetén,
itt 50 cm

főtartók kiosztása c

álmennyezeti tér felől érkező tűz esetén nóniusz
függesztő alkalmazandó!

A szerkezetek
méretmeghatározása
0,50 kN/m2-nél nagyobb
teher esetén egyedileg
történik 

A szerelt álmennyezet felületi súlya a borítólemez vastagságának függvényében

y

x

(18
+1

5)

(2x
20

)
(25

+1
8)

2. Álmennyezetet terhelő további súlyok
Az álmennyezetben elhelyezett hőszigetelés (max 0,05 kN/m2), valamint a tűzvédelmi álmennyezetre függesztett akusztikus álmennyezet
súlyát a méretezésnél figyelembe kell venni! 

3.
Az álmennyezet súlya és a tűzvédelmi követelmény alapján a vázszerkezet méretrendje

lásd az egyes
szerkezeti részleteknél

dübeltávolság

> 0,30 kN/m² álmennyezeti súly esetén 0,4 kN teherbírású
függesztő szükséges

álmennyezet felületi súlya

[ mm ]30

tűzvédelmi követelmény esetén
1)
2)

2)

lásd a 3. oldal táblázatában1)

(2x
15

)

2

Terhelhetôség
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Szerkesztési alapelvek

Borítás
Knauf építőlemezek rögzítése TN csavarral

18 - 25
2x 12,5
2x 15

TN 3,5 x 25 mm
TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 45 mm

vastagsága mm-ben

csavartávolság 170 mm

15

25

18

Lemez vastagság blegnagyobb szerelőprofil kiosztás

500
550
625
625
800

méretek mm-ben

tűzvédelem nélkül

Knauf gipszkarton lemezek legnagyobb megengedett profilkiosztása

12,5 / 2x 12,5

tűzvédelemmel

masszív építőlemez
masszív építőlemez20

400 mm
(ettől eltérő adat
esetén: lásd az egyes
szerkezeteknél)

Kislabdaállóság

kétrétegű

500250

egyrétegű

PZ 46/902 967-2 
Vizsgálati jkv.:

közvetlen / nóniusz függesztő

Többrétegű borítás

Többrétegű borítás esetén a rétegek eltolt illesztése
egymástól legalább 40 cm-re legyen. A 25+18 mm
lemezeknél az alsó réteg csavartávolsága 50 cm-re,
20+20 mm lemezeknél 30 cm-re növelhető,
amennyiben a felső réteg szerelése még ugyanazon
munkanapon megtörténik. Az alsó rétegek illesztéseit
minden esetben hézagolóval ki kell tölteni,
hézagerősítő szalag és csiszolás nélkül.2x 20 / 25 + 18 mm 55 x 5,3 NT + mm 53 x 5,3 NT

18 + 15 TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm

Fém váz, anyagvastagság legfeljebb 0,7 mm
csavar profilba behajtása legalább 10 mm mélyen 

b = szerelőprofil tengelytávolsága

UD szegélyprofilhoz
a gipszkarton lemezeket
NEM csavarozzuk hozzá

60x27 / 50/27

UD
 28

x2
7

b

170

tartóprofilok kiosztása az álmennyezet szegélyénél

170100

*) gipszkarton lemez legnagyobb konzol mérete

A tartóprofil/szerelőprofil felfekvése a szegélyprofilra legalább 20 mm
A tartóprofil legnagyobb tengelykiosztását a szerkezeteknél táblázatok mutatják

a = függesztők távolsága
c = tartóprofil tengelytávolsága)

méretek mm-benVázszerkezet elhelyezése az álmennyezet szélén

szerelőprofilok szerelése

kb. 100 *)

  ackb. 100 *)

kb. 100 *)

kb. 150 a

körbefutó UD szegélyprofil nélküli esetben is érvényes méretek
CD profil az UD szegélyprofillal általános esetben nincs összecsavarozva

kb. 100 *)b
kb. 150 kb. 150
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Függesztôk

Függesztő típusok

Függesztők legkisebb mérete mm-ben

nóniusz
függesztő

 m
m

Anker
gyorsfel-
függesztő

gyors-f
üggesztő
favázhoz

közvetlen
rögzítő klipsz

mm

közvetlen
felfüggesztő

kombi
függesztő

kombi
függesztő

Kettős
álmennyezetnél

nóniusz
kengyel

nóniusz felső résszel együtt                                 függesztőpálcával együtt
 m

m

 m
m  m
m

 m
m  m

m

 130 130 130 110 110 110 180 30

álmennyezet alatti
álmennyezet függesztésére

12
0 m

m 
/ 2

00
 m

m

60 mm / 50 mm

13
5 m

m

UA 50x40 profilhoz

Knauf dübellel
Rögzítés betonfödémhez

CD 60x27 / 50x27
függesztéséhez

CD 60x27 profilhoz

CD 60x27 / 50x27 profilhoz

nóniusz toldó

Knauf univerzálcsavarral
tűzvédelmi mennyezethez

FN 4,3 x 35 / FN 4,3 x 65
rögzítve

Közvetlen rögzítő klipsz                                Ankerfix                                   Függesztőpálcika

Knauf facsavarral
fagerendás födémhez

FN 5,1x35 mm

Közvetlen felfüggesztő                                 Nóniusz kengyel                      Nóniusz függesztő                       Nóniusz felső rész

0,40 kN (40 kg) teherbíráshoz

2 x Knauf TN 3,5 x 35 csavarral
a két fülrészen
vagy
1 x Knauf FN 5,1 x 35 csavarral középen

rögzítés fafödémhaz

Knauf dübellel 
Rögzítés betonfödémhez

CD 60x27 / 50x27 profilhoz

CD 60x27 profilhoz
LN 3,5x9 csavarral rögzítve:

• álmenyezeti tér felőli
  tűzvédelem esetén
• nagyobb, mint 0,4 kN/m2

  álmennyezetsúlynál

nóniusz kapocs

Knauf facsavarral
fagerendás födémhez

FN 5,1x35 mm

0,25 kN (25 kg) teherbíráshoz
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Tûzvédelem

Az OTSZ 5.0 álmennyezetre vonatkozó fogalmai:

Álmennyezet:
Nem teherhordó, vízszintes térelzáró 

érdekében; emberi tartózkodásra alkalmas 

Olyan önhordó vízszintes térelhatároló 

határértékkel rendelkezik,

kaszban kialakított olyan álmennyezet, amely 

Kategóriák

zetek 

építményszerkezetek

oldalra

 

percben

építési készlet, amelyet nem önállóan 
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Tûzvédelmi teljesítmények

Megjegyzés:

- az álmennyezetek a födémmel együtt nyújtják tûzvédelmi teljesítményüket
- a tûzvédelmi teljesítmény R - teherbíró képességet a födémszerkezet biztosítja 
- A1 tûzvédelmi osztály csak A1, A2 födémszerkezetre érvényes
- fenti tûzállósági határérték csak betonréteggel készült födém esetén érvényes
- trapézlemezek tûzvédelmét - K217 szerkezet - külön katalógus tartalmazza

A1 tûzvédelmi osztályú önálló tûzállósággal rendelkezô tûzvédelmi membránok: K215, K218

Megjegyzés:

- álmennyezeti tér felôl érkezô tûzhatás esetén nóniusz függesztô alkalmazandó
- álmennyezeti tér felôl érkezô tûzhatás esetén a födém önállóan is kell teljesítse
 a tûzvédelmi követelményt
- önálló tûzállósággal rendelkezô álmennyezeti membrán kialakítható függesztés nélkül is
- a függesztés nélküli membrán borítás vastagsága megegyezik a függesztett
 szerkezetével
- a függesztés nélküli membránok vázszerkezet CW profilból kialakított, amelyrôl K219   
 katalógusban talál információt
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Tûzvédelmi teljesítmények

A2 tûzvédelmi osztályú tûzvédô álmennyezetek: D112, D113, D116

Megjegyzés:

- az álmennyezetek a födémmel együtt nyújtják tûzvédelmi teljesítményüket
- a tûzvédelmi teljesítmény R - teherbíró képességet a födémszerkezet biztosítja
- A2 tûzvédelmi osztály csak A1, A2 födémszerkezetre érvényes
- fenti tûzállósági határérték csak betonréteggel készült födém esetén érvényes
- ID = Aquapanel Indoor 12,5 mm
- trapézlemezek tûzvédelmét - K217 szerkezet - külön katalógus tartalmazza

A2 tûzvédelmi osztályú önálló tûzállósággal rendelkezô tûzvédelmi membránok: D112, D113, D116

Megjegyzés:

- álmennyezeti tér felôl érkezô tûzhatás esetén nóniusz függesztô alkalmazandó 
- önálló tûzállósággal rendelkezô álmennyezeti membrán kialakítható függesztés nélkül is
- a függesztés nélküli membrán borítás vastagsága megegyezik a függesztett szerkezetével
- a függesztés nélküli tûzvédô membránok vázszerkezete CW profilból kialakított, amelyrôl  
 D131 katalógusban talál információt

- Knauf DF tûzvédelmi lemezek körébe tartozó építôlemezek: Diamant, Masszív lemez,   
 Safeboard, Silentboard
- A tûzállósági értékek azonos lemezvastagság esetén a Knauf Vidiwall / VidiFire
 építôlemezzel készült álmennyezetek esetén is érvényesek
- A tûzvédelmi osztály Knauf VidiFire építôlemez esetén - A1
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Vázrendszer profiljainak kiosztása

Álmennyezeti térben keletkező tűzhatásnak kitett vázszerkezet kiosztása (felső tűz) 

150 mm

150 mm

5001250

40 (60) 40 (30)

40 (60) 40 (30)

D112 Knauf álmennyezet
mm

c a

750850

600750

D113 Knauf álmennyezet, szintbeli  vázrendszerrel

6501250

D116 Knauf álmennyezet UA/CD profilokból

1200

1000

vastagság
kg/m³
sűrűség

40 (60)

40 (60)
150 mm szélesen a profil takarva

40 (30)

40 (30)

40 (60) 40 (30)

a CD profilon LN 3,5 x 9 mm csavarral rögzítik

részletrajz

Kiegészítő szerkezeti adatok

tűzvédelmileg alkalmas fém dübel alkalmazandórögzítés a födémen

a szerelőprofilt a tartóprofilhoz a toldóval rögzítik,
a toldót a tartóprofilon LN 3,5 x 9 mm lemezcsavar rögzít

CD 60x27 szintbeli toldó elem

nóniusz alsórész CD profilhoz

(R)EI 30 - (R)EI 60

(R)EI 90

(R)EI 30 - (R)EI 60

(R)EI 90

(R)EI 30 - (R)EI 60

(R)EI 90

További méretek a 6-7 oldalakon

szerelőprofil kiosztását b
borítás vastagság, típus

hőszigetelés
paramétereit

S

800

1200 M8 menetes szár

nóniusz kengyel

800

1200 M8 menetes szár

nóniusz kengyel

függesztő típusa

közvetlen
felfüggesztő,
nóniusz
függesztő

közvetlen
felfüggesztő,
nóniusz függesztő

mm mm

40 (60) 40 (30)

40 (60) 40 (30)

a CD profilon LN 3,5 x 9 mm csavarral rögzítiuniverzál függesztő

40 (60)

40 (60)
150 mm szélesen a profil takarva

40 (30)

40 (30)

Kőzetgyapot STűzvédelmi teljesítményTartóprofil
kiosztása

6501250 univerzál függesztő (R)EI 30 - -

tűzvédelmileg szükséges
Függesztési távolság

közvetlen
felfüggesztő,
nóniusz
függesztő

közvetlen
felfüggesztő,
nóniusz függesztő
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Kettôs álmennyezet

EI 30 - EI 90 tűzterhelés csak alulról

Tűzvédelmi álmennyezeta
függesztések távolsága D112, D116 Knauf álmennyezet 

1

b

c

szerelőprofil tengelytávolság
b

tar
tóprofil t

engely
táv

olsá
g

pl. Knauf Cleaneo Akustik álmennyezet

1000
800

1200

Alsó álmennyezet profilkiosztása

kiosztása
Tartóprofil                   Függesztők távolsága                   *)

500

kiosztása
Súly

800 **)
400 / 500

a b

méretek mm-ben

400 / 500

Tűzvédelmi álmennyezet méretezése

*) A függesztők a tűzvédelmi álmennyezet szerelőprofiljára legyenek erősítve

lásd D12 álmennyezet

**) A 40 cm-es szerelőváz minden második profilján történjen függesztés

c

● Az alsó álmennyezet profilja merőleges a tűzvédelmi álmennyezet szerelőprofiljára

nóniusz függesztő felső rész

Közvetlen függesztő CD 50×27 profilhoz

CD 50/60×27 tartóprofil
CD 50/60×27 szerelőprofil

Knauf DF13 gk lemez nóniuszkengyel 0,4 kN
CD 50/60×27 profilhoz

nóniuszkapocs

Részletrajz M 1:5

● Az alsó álmennyezet terhelhetősége függesztőnként legfeljebb 100 NMegjegyzések

További függesztési mód:
közvetlen szerelőklipsz
lásd D12 műszaki adatlap

távolság a két álmennyezet között
legfeljebb 150 mm

Knauf gk lemez

2

1 2

1

2

1
2

Az alsó álmennyezet terheit a tűzvédelmi álmennyezet
profilkiosztásánál figyelmbe kell venni.
Az alsó álmennyezet nem lehet nagyobb súlyú,
mint 0,15 kN/m2.

2

akusztikus álmennyezet
súlya ≤ 0,15 kN/m2

FN 4,3×35 / FN 4,3×65
Knauf Universal csavar

Szerelőprofilok

legfeljebb 0,15
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
D112 szerelt álmennyezetek

Megjegyzések

Függesztett vázszerkezet

tar
tóprofilo

k te
ngely

táv
olsá

ga

c

szerelőprofilok tengelytávolsága
b b

függesztések távolsága
aca. 250

kb.
100

kb.
150

1) Csak 0,4 kN teherbírású függesztő

1100

950

1000

1050

900

900

1200

1100

1000

900

800

700

-

800

750

750

800

850

-

-

700

700 650

2)

Nem érvényes, ha a szerelőprofil tengelytávolság 800 mm2)

2)

2)

-

-

-

-

-

-

-

Tartóprofil / szerelőprofil

1150

1200

600

500

750900

950 800

álmennyezet súlya
Függesztők távolsága Tartóprofil

tengelytávolság
c a

700

750

1)

Kettős ál-
mennyezetnél
(EI 90) 1)

Legnagyobb megengedett tengelytávolságok
méretek mm-ben Profilkapcsolatok

keresztösszekötő
CD 50×27 profilhoz

sarokhorgony
CD 50×27 profilhoz

További adatok
szerelőprofil tengelytávolság a 3. oldalon
Tűzvédelmi álmennyezet
szerelőprofil tengelytávolság, illetve borítás
vastagság és típus a 6-7 oldalon
Legnagyobb megengedett tengelytávolságok
(tűzterhelés fentről) a 8. oldalon

● Eltérő szerkezeti méretek meghatározása kérésre.  
● A fém vázszerkezetet az esetleges további álmennyezet súlyával (≤ 0,15 kN/m2) ajánlott tervezni.

≤ 0,65 kN/m2≤ 0,15 kN/m2           ≤ 0,3  kN/m2              ≤ 0,5   kN/m2



1111

D11 Knauf szerelt álmennyezet
D112 Szerelt álmennyezet függesztése

Közvetlen függesztő 0,4 kN Nóniusz függesztő 0,4 kN

Részletrajzok M 1:5
D112 - Falcsatlakozás D112 - Falcsatlakozás

Függesztési módok:
Ankerfix gyorsfüggesztő 0,25 kN

- nóniusz függesztő felső résszel 0,4 kN
- szemes függesztőpálcával 0,25 kNNóniusz függesztő 0,4 kN

Keresztillesztés Hosszanti illesztés

Kombi függesztő

Nóniuszkengyel 0,4 kN

hézagoló +
Trenn-Fix 65

CD 50×27 szerelőprofil

közvetlen függesztő

tartóprofil CD 50x27
Uniflott

TN gyorsépítő csavar
Knauf gk lemez

UD-profil 28×27
Knauf gk lemez

CD 50×27 tartóprofil LN 3,5×9 mm
lemezcsavarral a közvetlen függesztőhöz rögzítve

sarokhorgony

TN gyorsépítő csavar
Uniflott + papír
hézagerősítő szalag

közvetlen függesztő
CD 50×27 szerelőprofil
keresztösszekötő

terpesztődübel

fogadószerkezethez illeszkedő rögzítőelem,
rögzítési távolság ≤ 1 m

D112 - Hosszanti illesztés D112 - Keresztillesztés

Hosszanti illesztés

Keresztillesztés

Részletrajzok M 1:5

Megjegyzés
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
D112 Szerelt álmennyezet

Részletrajzok M 1:5
D112 - Falcsatlakozás Falcsatlakozás

D112 - Hosszanti illesztés D112 - Keresztillesztés

D112 - Hosszanti illesztés D112 - Keresztillesztés

hézagoló + Trenn-Fix 65
fogadószerkezethez illeszkedő rögzítőelem, 

kb. 250 mm a

UD-profil 28×27

nóniuszkapocs
nóniusz függesztő alsó része
CD 60×27 profilhoz

keresztösszekötő
CD 60×27 profilhoz
CD 60×27 tartóprofil

kb. 150 mm

szerelőprofil CD 60x27

rögzítési távolság ≤ 1 m

c

tűzvédelmi célú álmennyezet csatlakozása
mentén teljes felületű ragasztás

nóniusz függesztő alsó része
CD 60×27 profilhoz

nóniusz függesztő felső része

nóniuszkapocs

Knauf gk lemez
CD 60×27 tartóprofil

keresztösszekötő
CD 60×27 szerelőprofil

szemes függesztőpálca

sarokhorgony
CD 50×27 profilhoz

terpesztődübel

Knauf gk lemez

keresztösszekötő
CD 50×27 profilhoz

TN gyorsépítő csavar
Uniflott

CD 50×27 tartóprofil
CD 50×27 szerelőprofil

CD 50×27 tartóprofil
CD 50×27 szerelőprofilUniflott + papír

hézagerősítő szalag

Knauf gk lemez

nóniuszkengyel
CD 60×27
profilokhoz

nóniusz függesztő
felső része

nóniuszkapocs
keresztösszekötő

CD 60×27 profilokhoz

CD 60×27 tartóprofil

Uniflott

sarokhorgony
CD 60×27 profilokhoz

CD 60×27
szerelőprofil

nóniusz függesztő
felső része

nóniuszkengyel
CD 60×27 profilokhoz

CD 60×27 tartóprofil
CD 60×27 szerelőprofilTN gyorsépítő csavar

Knauf gk lemez

nóniuszkapocs

TN 3,5×35 gyorsépítő csavar
25 mm masszív építőlemez
625 mm széles

szemes
függesztőpálca
Ankerfix
gyorsfüggesztő

Ankerfix gyorsfüggesztő

terpesztődübel
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Szerelt álmennyezet falcsatlakozások

Részletrajzok M 1:5
Részletrajzok M 1:5 D112 - Csúszó kapcsolat falszerkezethez 

D112 - Csatlakozása álmennyezet-borításhoz D113 - Csatlakozás gipszkarton álmennyezethez

D112 - Falcsatlakozás árnyékfugával D112 - Falcsatlakozás árnyékfugával

nóniusz függesztő alsó
része CD 60×27 profilhoz

nóniusz függesztő
felső része
nóniuszkapocs

nóniuszkapocs
nóniusz függesztő alsó része
CD 60×27 profilhoz
keresztösszekötő
CD 60×27 profilhoz

Knauf gk lemezcsík
Knauf gk lemez V-bemarássalhézagoló + Trenn-Fix 65

Knauf gk lemez

sarokhorgyony
CD 60×27 profilhoz tartóprofil CD 60x27

szerelőprofil CD 60x27

TN gyorsépítő csavar
papír hézagerősítő szalag

CD 60×27 szerelőprofil
Knauf gk lemez

üregdübel, vagy Knauf FN
Universal csavar
rögzítés CD profilnál
UW-profil

Uniflott + Trenn-Fix 65

Megszakított álmennyezet-borítás a csatlakozás mentén
Léghanggátlási szám: RLWR = 52 dB 

Trennwandkitt

teljes felületű ásványgyapot terítés
vastagság ≥ 40 mm

hézagoló + Trenn-Fix 65

UW-profil
Knauf FN Universal csavar
rögzítés CD profilnál

átlós merevítés
acélszalaggal

nóniuszkapocs
nóniusz függesztő alsó része
CD 60×27 profilhoz

keresztösszekötő
CD 60×27 profilhoz

kb. 150 mm

CD 60×27 tartóprofil

U falcsatlakozó profil 28×27×48
fogadószerkezethez illeszkedő rögzítőelem,
rögzítési távolság ≤ 1 m

c

nóniuszkapocs
kombinált függesztő nóniusz
függesztő felső résszel
CD 60×27 profilhoz

élvédő profil CD 60×27 szerelőprofil

UD-profil 28×27

keresztösszekötő

kb. 150 mm c

CD 60×27 tartóprofil
CD 60×27 szerelőprofil

élvédő profil
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
D113 Szerelt álmennyezet

Tartó- és szerelőprofilok azonos síkban

tar
tóprofil t

engely
táv

olsá
g

c

szerelőprofil tengelytávolság
b b

függesztések távolsága
a

< 122
0

függesztések távolsága
a

b

Universal összekötő, mint függesztő elem beépítési vázlat

méretek mm-ben
Legnagyobb megengedett tengelytávolságok

Szerelőprofil
tengelytávolság 

400--

Függesztések távolsága a

650

álmennyezet súlya

Tartóprofil
tengelytávolság

1250

c b

500650 -1100

1)

1) 0,40 kN teherbírású függesztő szükséges

bis 0,50bis 0,30

Tartóprofil / szerelőprofil azonos síkban
Profilkapcsoatok

Universal összekötő
CD 60×27 profilhoz

Az universal összekötő kombinálható a nóniusz
függesztő felső részével.

További adatok
Tűzvédelmi álmennyezet
szerelőprofil tengelytávolság, illetve borítás
vastagság és típus a 6-7 oldalon
Legnagyobb megengedett tengelytávolságok
(tűzterhelés fentről) a 8. oldalon

szintbeli összekötő elem
CD 60×27 profilhoz

Megjegyzések ● Eltérő szerkezeti méretek meghatározása kérésre.
  

≤ 0,15 kN/m2 ≤ 0,3 kN/m2 ≤ 0,5 kN/m2
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
D113 Szerelt álmennyezet

Közvetlen függesztő 0,4 kN Nóniusz függesztő 0,4 kN

Részletrajzok M 1:5
D113 - Falcsatlakozás D113 - Falcsatlakozás

Hosszanti illesztés

Keresztillesztés

Keresztillesztés

Hosszanti illesztés
Kombi függesztő
- szemes függesztőpálcával 0,25 kN
- nóniusz függesztő felső résszel 0,4 kN

Nóniusz függesztő alsó
és felső résszel

Universalösszekötő,
nóniusz függesztő
felső résszel

Nóniusz összekötő

Nóniusz
függesztő felső
rész

Nóniuszkapocs

Függesztési módok:

Nóniusz függesztő 
felső rész

Ankerfix gyorsfüggesztő 0,25 kN

M6 / 16 mm

Nóniusz függesztő 0,40 kN

Universalösszekötő,
nóniusz függesztő felső résszel

D113 - Hosszanti illesztés D113 - Keresztillesztés

Knauf gk lemez
szintösszekötő
CD 60×27 profilhoz

CD 60×27 tartóprofil
1190 mm hosszú
CD 60×27 szerelőprofil

1190 mm hosszú
CD 60×27 szerelőprofil

Knauf gk lemez

Uniflott + papír
hézagerősítő szalag

dübel

TN gyorsépítő csavar
CD 60×27 tartóprofil LN 3,5×9 mm
lemezcsavarral a közvetlen függesztőhöz rögzítve

közvetlen függesztő

cc
tartóprofil tengelytávolság szerelőprofil tengelytávolság

1190 mm hosszú szerelőprofil

megszakítás nélkül
átfutó tartóprofil

rögzítési távolság  ≤ 625 mm

23 x 15 élvédő - igény szerint

tartóprofil tengelytávolság
< 1220 mm

tartóprofil  CD 60x27

a csatlakozás vonalában
tűzvédelmi követelmény esetén teljes felületen ragasztva
hézagoló + Trenn-Fix 65

UD profil 28x27 szintbeli összekötő elem

fogadószerkezethez illeszkedő rögzítőelem

CD 60x27 szerelőprofil,
1190 mm hosszú

kb. 100 mm

Knauf építőlemez
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Borítás illesztés és mozgási hézag

>aa
>25 >25 >25

aélvédő profil 23×13

folytonos CD 60×27 profil
universal összekötő CD 60×27 profilhozKnauf GKF lemezcsík

Fugenfüller Leicht-tel
egy oldalon ragasztva

ca. 100 mm

25 mm GKF
masszív építőlemez

18 mm GKF tűzvédelmi lemez

1190 mm hosszú
CD 60×27 szerelőprofil

CD 60×27 tartóprofil
TN 3,5×55 gyorsépítő csavar

18 mm GKF tűzvédelmi lemez

25 mm GKF
masszív építőlemez

CD 50×27 szerelőprofil
TN 3,5×55 gyorsépítő csavar

Uniflott

élvédő profil
UD 28x27 profil

fogadószerkezethez illeszkedő rögzítőelem,
rögzítési távolság ≤ 1 m

sarokhorgony

CD 50×27 tartóprofil

Knauf GKF lemezcsík

CD 50×27 szerelőprofil

tűzvédelmi célú álmennyezet csatlakozása
mentén teljes felületű ragasztás

Knauf GKF lemezcsík
Fugenfüller Leicht-tel
egy oldalon ragasztva

élvédő profil 23×13
>aa

>25 >25 >25
a

ca. 100 mm

Megjegyzés:

esetben profilra kell essenek
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
D112 szerelt álmennyezet részletképzés

Füstkötényfal csatlakozás, síkváltások
Füstkötényfal csatlakozás

m
ag

as
sá

g 
-H

-

A felső dübel rögzítési távolság felezésével a legnagyobb 
függesztési magasság duplázódik.

Trennwandkitt

magasság -H-
m mm

12,5

2x 12,5

UW-profil
TN gyorsépítő csavar

Uniflott

ásványgyapot
UW-profil

CW-profil

Knauf gk lemez

TN gyorsépítő
csavar

Knauf gk lemez

Knauf borítás
borítás

Az UW és CW profilokat
össze kell csavarozni

terpesztődübel
a ≤ 1,0 m

Síkváltás 45°-os szögben

TN 3,5×25
gyorsépítő csavar

Knauf gk lemez

CD 60×27

Knauf gk lemez
45°-os V-bemarással

TN gyorsépítő csavar

saroktoldó
135°-os elem

sarokösszekötő
135°-os CD toldóval 

hossztoldó CD 60×27 profilhoz

fix saroktoldó elem
135°

D112 - Álmennyezet-süllyesztés, lámpatest beépítéssel D112 - Álmennyezet-süllyesztés

Knauf gk lemez V-bemarással
CD 60×27 szerelőprofil

CD-profil
60×27

CD 60×27
tartóprofil

Knauf gk lemez
V-bemarással

CD 60×27 szerelőprofil
TN gyorsépítő csavar

Nehéz lámpatestet önállóan kell a födémről függeszteni
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Tartóprofil UA + szerelőprofil CD

tar
tóprofil t

engely
táv

olsá
g

c

szerelőprofil tengelytávolság
b b

függesztések távolsága
akb. 250

kb.
100

kb.
150

2300

2050

2150

2200

1900

1950

1750

1850

2000

1200

1400

1500

1300

1100

1000

900

800

700

--

-

-

-

-

-

-

1450

1200

1300

1650

1850

-

-

-

1000

1100 850

-

-

-

-

-

-

-

-

2)

2)

2)

méretek mm-ben

terhelés mértéke

nóniuszkengyel
(0,40 kN)

2450

2600

600

Tartóprofil
tengelytávolság

c

500

13001950

2050 1600

a

1000

1200

Kettős
álmennyezetnél
(EI 90)

Legnagyobb megengedett tengelytávolságok 1)

keresztösszekötő
UA-profilhoz

UA tartóprofil / CD szerelőprofil
Profilkapcsolatok

További adatok
Nem tűzvédelmi álmennyezet
szerelőprofil tengelytávolság a 3. oldalon
Tűzvédelmi álmennyezet
szerelőprofil tengelytávolság, illetve borítás vastagság
és tipus a 7+9 oldalon
Legnagyobb megengedett tengelytávolságok
(tűzterhelés föntről) a 10. oldalon

Tűzvédelem esetén a függesztések távolsága max. 1700 mm1)
Nem érvényes, ha a szerelőprofil tengelytávolság 800 mm2)

Eltérő szerkezeti méretek meghatározása kérésre.
A fém vázszerkezetet esetleges további álmennyezet súlyával (≤ 0,15 kN/m2) ajánlott tervezni.Megjegyzések

≤ 0,15 kN/m2     ≤ 0,3 kN/m2    ≤ 0,5  kN/m2       ≤ 0,15 kN/m2

 

D11 Knauf szerelt álmennyezet
D116 Szerelt álmennyezet
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
D112 szerelt álmennyezet konzol kialakítás

Részletrajzok M 1:5
D116 - Falcsatlakozás D116 - Falcsatlakozás

CD 60×27 szerelőprofil

UA 50×40
tartóprofil

keresztösszekötő

nóniuszkengyel
UA 50×40 profilhoz

nóniusz függesztő
felső rész

nóniuszkapocs

kb. 100 mm

kb. 250 mm

hézagoló + Trenn-Fix 65 

TN gyorsépítő csavar

nóniusz függesztő felső rész
nóniuszkengyel UA 50×40

profilhoz

UA 50×40 tartóprofil

kb. 150 mm

Knauf gk lemez UD-profil 28×27

fogadószerkezethez illeszkedő rögzítőelem,
rögzítési távolság ≤ 1 m

Uniflott + Trenn-Fix 65
UD-profil 28×27

ac

nóniuszkapocs

D116 - Hosszanti illesztés D116 - Keresztillesztés

Knauf gk lemezCD 60×27 szerelőprofil
TN gyorsépítő csavarUA 50×40 tartóprofil

Knauf gk lemez

UA 50×40 tartóprofil
keresztösszekötő

UA 50×40 profilhoz
nóniuszkapocs

nóniusz függesztő
felső rész

Uniflott + papír hézagerősítő szalag
TN gyorsépítő csavar

terpesztődübel

nóniuszkapocs
nóniuszkengyel
UA 50×40 profilhoz

terpesztődübel

CD 60×27
szerelőprofil

nóniuszkengyel
UA 50×40 profilhoz

Uniflott

kb. 200 mm

UA-profil 50×40

UW-profil 50×40
LB 3,5×16 lemezcsavar

UA-profil toldása
UW 50×40 profillal

nóniusz függesztő
felső rész

keresztösszekötő
UA 50×40 profilhoz

CD 60×27 szerelőprofil
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D11 Knauf gipszkarton álmennyezet
Szerelt álmennyezetek konzol kialakítása

Konzol csak gipszkarton lemezzel

Lemezvastagság  12,5 mm

méretek mm-ben értendők

ALegnagyobb megengedett konzol

Világító test elhelyezése nem lehetséges

A

Konzol acél L-profillal

Acéllemez vastagság:  2 mm

súlya
nincs

Álmennyezet   Vonalmenti teher a konzol középvonalában

 0,15  150 mm

 0,30

 0,50

kN/m²  2 kg/m  5 kg/m

BLegnagyobb megengedett konzol

 150 mm

 100 mm -
 100 mm

 150 mm  100 mm

-
-

Gipszkarton szegély vastagság:  12,5 mm

 100 mm

Konzol CD-szerelőprofillal

A konzolos CD-szerelőprofil legalább két tartóprofilhoz,
toldás nélkül rögzítendő.

nincs

 250 mm

 2 kg/m  5 kg/m

CLegnagyobb megengedett konzol

 200 mm

 150 mm  100 mm

 150 mm

 200 mm  150 mm

 100 mm

 100 mm

B

B

C

 15
0

CD-szerelőprofil
 500 mm

2 x  C

Konzol kialakítási megoldások

 0,15

 0,30

 0,50

kN/m²

Gipszkarton szegély vastagság:  12,5 mm

függesztők távolsága:
a 1250 mm

tengelytáv

Egyrétegű kialakítás

 75

Kétrétegű kialakítás

B

Egyrétegű kialakítás

sarokösszekötő

A

súlya
Álmennyezet   Vonalmenti teher a konzol középvonalában
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Szerkesztési alapelvek

Alkalmazási terület

szerkezet korrózióvédelmi követelménye a 

illesztési mód

Vázszerkezet

 

általánosan 1,0 méterenként kell a falon 

lemezborítás esetén az alsó lemez csa

Szerelés
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Terhelés, hézagolás

tisztának és az illesztéseknél pormen

Hézagolás

 

Felületképzés
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Felületi minôség, hézagolás

Q1. min ségi fokozat –
alapglettelés

glettelés

glettelés

Síktûrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében – Kivonat a DIN 18 202 szabvány 3. táblázatából

             Síktûrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében, 
                                                                                                          mellékelt ábra szerinti vizsgálati módszerrel

Mérési pont távolsága m-ben 0,1 1 2 4 10 15

Szerelt fal és álmennyezet kész felülete 3 5 7 10 20 25

Magasabb követelményû felületeknél 2 3 5 8 15 20

 

Hézagoló anyagok

Uniflott
Gipszbázisú mûanyaggal 
feljavított hézagolóanyag

HRK és HRAK élkiképzésû gipszkarton esetenkénti hézagerôsítô szalag nélküli illesztésére és rögzítôelemek 
glettelésére.
Be  dol goz  ható 45 percig, kézi felhordással

5 kg/zsák
25 kg/zsák

Fugenfüller Leicht
Gipszbázisú hézagolóanyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére és rögzítôelemek glettelésére.
Bedolgozható 40 percig, kézi felhordásra

5 kg/zsák

Wandspachtel
Gipszbázisú nagy 
simaságú hézagolóanyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére  és rögzítôelemek glettelésére, 
0–20 mm vastagságig, Q2 minôségû belsô gletteléshez (simításhoz).
Bedolgozható 60 percig, kézi felhordásra

20 kg/zsák

Readyfix F1
vizesbázisú készrekevert hézagoló és 
simító anyag

Gipsz felületre befejezô (finiselô) simító munkához, magas fehérsége miatt festés alá különösen alkalmas.
Kézi és gépi felhordásra

8 kg/vödör
20 kg/vödör

Gelbband
Gipszbázisú hézagolóanyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére  és rögzítôelemek glettelésére. 
Bedolgozható 90 percig, kézi felhordásra, keverhetô kézzel és géppel

5 kg/zsák

Grünband
Mûanyagmodifikált gipszbázisú hézagoló 
és simító (finiselô) anyag

Gipszkarton illesztésére hézagerôsítô szalaggal  és rögzítôelemek gletteléséhez valamint teljes felületû simí-
tásához, 0–40 mm vastagságban egy munkafázisban felhordható.
Bedolgozható 40 percig, kézi felhordásra

25 kg/zsák
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Az adatok a kiállítási időpont ismereteinek és tapasztalatainak szintjén alapulnak, nem jelentik a terméktulajdonságok 
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