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D 11.bg Кнауф оразмеряване
Оразмеряване на конструкцията



D 11.bg Кнауф тавани от плоскости
Окачвания, класове на носимоспособност съгласно DIN 18168-2



A, H2, DF, DFH2

Клас

D 11.bg Кнауф окачени тавани
Височина на конструкцията / допустими крепежни разстояния на облицовката / видове тавани



D 11.bg Кнауф окачени тавани
заедно с хоризонтална конструкция

D112.bg/ D113.bg/ D116.bg Кнауф окачен таван с метална конструкция

Тънка стоманобетонна плоча REI Облицовка мин. дебелина Кнауф 
огнезащитни плоскости тип DF A2

Разстоянията между окачвачите (крепежните елементи) + осови разстояния между носещите профили съгл. Кнауф 
таблиците за съответната система. Само D116: разстояние между окачвачите макс. 1700 mm.
1) Не се препоръчва допълнително натоварване от изолационен слой

мин. дебелина на бетонното 
покритие

мин. 
дебелина
плоча

Фактор на масивност- отношението на периметъра на сечението, изложено на нагряване, и площта на сечението на профила ( ако 
резултатът е в mm, се умножава по 1000).
Наклонът на конструкцията е от 0 до 25° от хоризонталната равнина.
Проектна критична температура на стоманата 500°С. Ако се проектира стоманена конструкция според Еврокод БДС EN 1993 е 
възможно да бъдат предоставени данни за проектна температура 350 - 700°С.
Не се допуска използването на изолация в пространството между окачения и основния таван при зададените параметри. При 
поставяне на такава или друго допълнително натоварване е необходимо да се провери носимостта на окачения таван и да се 
коригира разстоянието между носещите профили.
За окачени тавани да не се използват пластмасови дюбели!

Указание

Тънка стоманобетонна плоча
върху стоманени греди

REI Облицовка мин. дебелина Кнауф 
огнезащитни плоскости тип DF A2

мин. дебелина на бетонното 
покритие

фактор на
масивност

Композитна плоча REI Облицовка мин. дебелина Кнауф 
огнезащитни плоскости тип DF A2

мин. дебелина на бетонния слой



D 11.bg Кнауф окачени тавани
Огнезащита отдолу и / или отгоре (в пространството между основния и окачения таван)

Vidiwall

Vidiwall

Vidiwall

Vidiwall

Vidiwall
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D 11.bg Кнауф окачени тавани
Огнезащита отдолу и / или отгоре ( в пространството между основния и окачения таван )

.



D 11.bg Кнауф окачени тавани
Връзки при огнезащита

W

W W



D 11.bg Кнауф окачени тавани
Звукоизолация



D 111.bg Кнауф окачени тавани
Дървена конструкция

Осово разстояние между монтажните летви

Осово разсто
яние м/у носещите

 летви

  о
к.

150

  ок. 100

Разстояние м/у окачвачите
  1/3



D 111.bg Кнауф окачени тавани
Дървена конструкция

ок. 150 mm ок. 100 mm

30-50

50 mm 20 mm



D 112.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция

Разстояние между окачвачите

ок. 100 Осово разстояние между монтажните профили

Осово разсто
яние между

     
носещите

 профили

 ок.

150



D 112.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция

ок. 150 mm ок. 100 mm



D 112.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция

ок. 150 mm

ок. 100 mm



D 112.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция

    42,5 mm

25

20 20 20

25 25



D 113.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция на едно ниво

Разстояние м/у окачвачите Разстояние м/у окачвачите

Осово разсто
яние м/у носещите

 профили

1220

Осово разстояние м/у монтажните профилиок. 100

D 113.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция на едно ниво

ок. 100

25 25 25

20 20 20



D 113.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция на едно ниво

ок. 100

25 25 25

20 20 20



D 112.bg / D 113.bg Кнауф окачени тавани
Граница на огнеустойчивост 90 min (F90)     самостоятелно отдолу
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Таван под таван

D 112.bg / D 116.bg Кнауф окачени тавани

  Разстояние м/у окачва-
  чите на видимия таван

Осово разстояние м/у монтажните профили

Осово разсто
яние м/у носещите

 профили

. .

.



D 116.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция UA/CD

ок. 100

ок. 1
50

Разстояние м/у окачвачите

Осово разстояние м/у монтажните профили Осово разсто
яние м/у носещите

 профили
1/2

1/2

1 / 2



D 116.bg Кнауф окачени тавани
Метална конструкция UA/CD

ок. 100 mm



D 116.bg Кнауф окачени тавани
Огнезащита 30 min (F30)    самостоятелно отгоре    самостоятелно отдолу и отгоре /
90 min (F90)    самостоятелно отдолу и отгоре 

Разстояние м/у окачвачите

Разсто
яние м/у носещите

 профили

1/2

Разстояние м/у монтажните профилиок. 100

Разсто
яние м/у носещите

 профили

Разстояние м/у монтажните профилиок. 100

Разстояние м/у окачвачите

Разстояние м/у окачвачите

D 116.bg Кнауф окачени тавани
Огнезащита 30 min (F30)    самостоятелно отгоре /
90 min (F90)    самостоятелно отдолу и отгоре 

ок. 150 mm

70 mm

ок. 100 mm ок. 100 mm



D 116.bg Кнауф окачени тавани
Огнезащита 30 min (F30)    самостоятелно отгоре /
90 min (F90)    самостоятелно отдолу и отгоре 

ок. 150 mm

70 mm

ок. 100 mm ок. 100 mm



D 11.bg Кнауф окачени тавани
Разход на материали

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2 респ. Тип DF/Тип DFH2 2 x 12,5 mm
Кнауф плоскости Тип А/Тип H2 респ. Тип DF/Тип DFH2  2 x 12,5 mm

D 11.bg Кнауф окачени тавани
Разход на материали

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2 респ. Тип DF/Тип DFH2 2 x 12,5 mm

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2 (масивни плоскост)  2 х 20 mm

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2 (масивни плоскост)  2 х 20 mm



D 11.bg Кнауф окачени тавани
Разход на материали

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2

Кнауф плоскости Тип А/Тип H2 респ. Тип DF/Тип DFH2 2 x 12,5 mm

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2 (масивни плоскост)  2 х 20 mm

Кнауф плоскости Тип DF/Тип DFH2 (масивни плоскост)  2 х 20 mm

Тип А/Тип H2



D 11.bg Кнауф окачени тавани
Тръжни текстове
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D 11.bg Кнауф окачени тавани
Конструкция и монтаж

Кнауф окачените тавани се закрепват към 
основния таван директно като таванна 
облицовка или като окачен таван чрез тел или 
устойчива на натиск връзка. Строителни- те 
плоскости Тип А, импрегнираните плос- 
кости Тип H2, огнезащитните Тип DF/ Тип 
DFH2 или защитните плоскости LaVita се 
завинтват към дървена конструкция от 
носещи и монтажни летви (D111), метална 
конструкция от носещи и монтажни профили 
(D112, D116) или метална конструкция от 

носещи и монтажни профили на едно ниво 
(D113).  Дилатационните фуги на основния 
строеж се изпълняват и в окачените тавани. 
При дължина на повърхността на тавана над 
15 m да се предвиди дилатационна фуга. 
Връзка на плоскости към строителни еле- 
менти от други материали, особено колони, 
или тела с високи термични изисквания да се 
оформи подвижно напр. с плъзгаща връзка. 
С прилагането на защитната плос- кост на 
Кнауф LaVita се постига силна защита от 

високочестотни електромагнитни вълни или 
нискочестотни електрически променливи 
полета. Заводската корозионна защита на 
профилите е достатъчна за всички 
помещения, включително домашните баня и 
кухня. В области на приложение, където се 
очаква въздействие на атмосферни влия- 
ния, се препоръчват допълнителни мерки за 
защита от корозия (съгл. DIN 18168-1, 
таблица 2).



http://www.knauf.bg
info@knauf.bg

Издание: декември / 2013 г.

D 11.bg Кнауф окачени тавани
Конструкция + монтаж

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за 
безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите 
Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното 
одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случай на отклонения 
от зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично 
разрешение на фирма Кнауф.

850 21 94
0700 300 03




