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комплектни външни стени сухо 
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Станете специалист по фасади сухо 
строителство с външните стени на 
Knauf, изградени по технология 
AQUAPANEL® 
Външната стена Knauf, изградена по технология AQUAPANEL®,  

представлява високоефективна и високоразвита конструкция от 

сухото строителство. Тя позволява на специалистите по сухо 

строителство да приложат своите познания и опит и в областта на 

фасадното строителство. 

Външните стени на Knauf се изграждат бързо и лесно. Всеки 

стандартен конструктивен тип включва циментови плоскости за 

външно приложение AQUAPANEL® Cement Board Outdoor и 

системни компоненти за обработка и оформление на фасадните 

повърхности, Knauf - профили, Knauf - изолационни материали и 

Knauf - гипскартонени плоскости, фугираща смес и много различни 

материали за оформление на вътрешната страна на фасадната 

стена.

Knauf предлага всичко необходимо за изграждане по сух способ на 

сградни елементи, изложени на атмосферно влияние. По този начин 

се спестява времето за доставка на отделните елементи от различни 

производители.

Настоящата брошура разяснява начина на монтаж на външните стени  

Knauf, подготовката за по-нататъшна обработка на вътрешните и 

външните повърхности и отделните стъпки на монтажа при използване 

на еднощендерна конструкция между етажните плочи.

Допълнителна информация за нашите AQUAPANEL® системи може 

да намерите на страницата ни www.knauf-aussenwand.de



AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™ представлява 

специална климатична 

мембрана от много фини влакна 

с груба крепирана структура. Тя 

служи като водонепропусклив 

слой отвън навътре и позволява 

дифузия на парата отвътре 

навън.

Благодарение на структурата си 

AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™ мембраната е 

оптималният вариант  за 

AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor при системи с директна 

облицовка и се използва в 

качеството си на водоотвеждащ 

слой директно зад облицовката. 

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ мембрана (водонепропусклив слой)

Широчина: 1,5 m 
Дължина: 75 m 
m2/ролка: 112,5 m2

Опаковка: 

16 ролки/палет
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Облицовка

AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor представляват идеална 

основа за мазилка и много 

различни покрития - например 

фасадна боя и клинкерни 

плочки. Строителната плоскост е 

със сърцевина от 

портландцимент и добавъчни 

материали и е армирана 

двустранно със стъклофазерна 

мрежа. Краищата са рязани, а 

ръбовете - подсилени с мрежа 

(EasyEdge®).

Широчина: 1200 mm
Дължина: 900, 2000, 2400, 
2500, 2800, 3000 mm
Дебелина: 12,5 mm
Тегло: около 16 kg/m2

Опаковка:

50 бр. на палет (1200 x 900)  

30 бр. на палет 

(1200 x 2000/2400/2500/

2800/3000) 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

За външно приложение 

Продуктова гама 
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Закрепване 

AQUAPANEL® Maxi винтове

AQUAPANEL® Maxi винтовете 

са специално разработени за 

закрепване на  плоскостите 

AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor върху носещите 

конструкции. Двете 

разновидности /с остър (SN) и 

самопробиващ (SB) връх/ са със 

скрита глава и специално 

антикорозионно покритие, 

гарантиращо устойчивост на 

корозия в продължение на 720 

часа при изпитване в солена 

мъгла  (съответства на категория 

за корозионна устойчивост C4 

съгласно DIN EN ISO 12944). 

AQUAPANEL® фасаден винт (SN 

40) от V2A-висококачествена 

неръждаема стомана е 

предназначен за употреба при 

окачени фасади.

Опаковка:

SN 39: 500 бр./кашон

SN 25: 1000 бр./кашон

SN 55: 250 бр./кашон

SB 39: 250 бр./кашон

SN 40: 250 бр./кашон

Винтовете на лента могат да 

бъдат доставени по заявка. 

Метална носеща конструкция Дървена носеща конструкция 

Äåáåëèíà íà ìåòàëà 0,6-0,7 mm Äåáåëèíà íà ìåòàëà 0,8-2,0 mm

Åäíîïëàñòîâà 

îáëèöîâêà 

Äâóïëàñòîâà 

îáëèöîâêà 

Òðèïëàñòîâà 

îáëèöîâêà  

Åäíîïëàñòîâà 

îáëèöîâêà  

Äâóïëàñòîâà 

îáëèöîâêà

Åäíîïëàñòîâà 

îáëèöîâêà 

Äâóïëàñòîâà 

îáëèöîâêà 

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå SN 25 ✓

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå SN 39 ✓ ✓ ✓

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå SN 55 ✓ ✓

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå SB 39 ✓ ✓

AQUAPANEL® ôàñàäíè âèíòîâå SN 40 ✓
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Обработка на фуги 

AQUAPANEL® фугираща смес  - 

сива представлява 

шплакловъчна смес на 

циментова основа за обработка 

на фуги и закрепване чрез 

шпакловане на AQUAPANEL® 

фугопокривна лента (10 cm) за 

циментови плоскости за външно 

приложение AQUAPANEL® 

Cement Board Outdoor, както и 

за закрепване чрез шпакловане 

на AQUAPANEL® армираща 

лента при нанасяне на фасадна 

боя. 

Опаковка:  

20 kg/чувал

48 чувала/палет

AQUAPANEL® фугопокривната 

лента (10 cm) представлява 

стъклофазерна мрежа с 

алкалоустойчиво покритие за 

външно приложение. 

Предназначена е за армиране 

на фуги преди нанасяне на 

мазилка, клинкерни облицовки и 

други облицовъчни материали.  

AQUAPANEL® фугопокривната 

лента (10 cm) се шпаклова с 

AQUAPANEL® фугираща смес  - 

сива. 

Широчина: 10 cm

Дължина: 50 m

Опаковка: 

12 ролки/кашон

AQUAPANEL® фугираща смес  - сива

AQUAPANEL® фугопокривна лента (10 cm)

Продуктова гама 
За външно приложение 

AQUAPANEL® армиращата 

лента се използва за армиране 

на фуги при работа с циментови 

плоскости за външно 

приложение AQUAPANEL® 

Cement Board Outdoor в 

случаите на нанасяне на 

фасадна боя, както и за 

подсилване на отвори. 

Широчина: 33 cm

Дължина: 50 m

Опаковка: 

12 ролки/кашон

AQUAPANEL® армираща лента
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Нанасяне на мазилка и грундиране

Сместа е на циментова основа и 

се нанася на тънък слой върху 

цялата повърхност на 

циментовите плоскости 

AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor. Минимална дебелина 

на слоя: 5-7 mm. Време на 

втвърдяване по цялата дебелина: 

1 ден/mm.

Опаковка: 

25 kg/чувал

42 чувала/палет

AQUAPANEL® лепилна и армираща смес (сива)

AQUAPANEL® стъклофазерната 

мрежа представлява 

алкалоустойчива стъклофазерна 

мрежа с големи отвори, 

предназначена за армиране на 

AQUAPANEL® лепилна и 

армираща смес при външно 

приложение.  

Тегло: 160 g/m2

Широчина: 100 cm

Дължина: 50 m

Опаковка: 

30 ролки/палет

AQUAPANEL®  стъклофазерна мрежа 

AQUAPANEL® грундът за 

мазилка представлява готова за 

употреба водниста и бяла на цвят 

емулсия за грундиране на 

AQUAPANEL® лепилна и 

армираща смес в случаите на 

нанасяне на горен слой мазилка.   

AQUAPANEL® грунд за мазилка

Оцветява се в бяло след 

изсъхване, редуцира и 

уеднаквява хигроскопичността на 

основата и по този начин 

подобрява сцеплението на 

мазилката. 

Опаковка: 

15 kg /кофа

24 кофи/палет
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Финишни мазилки 

AQUAPANEL® финишна минерална мазилка 

AQUAPANEL® финишна 

минерална мазилка с големина на 

зърното 2 mm е предназначена за 

нанасяне върху AQUAPANEL® 

лепилна и армираща смес. 

Продуктът е дифузионно-отворен и 

водоотблъскващ и съответства на 

клас на строителни материали А1. 

Мазилката позволява ръчно и 

машинно нанасяне. Чрез 

използване на подходящи 

инструменти и начини на 

обработка се постигат различни 

структури на покритието - всяка от 

тях е без строго определена посока 

на структурите. AQUAPANEL® 

финишна минерална мазилка се 

предлага в 212 цветови нюанса. 

AQUAPANEL® изравняващо 

бояджийско покритие се нанася 

върху AQUAPANEL® минерална 

финишна мазилка.

Опаковка: 

30 kg/чувал

36 чувала/палет

AQUAPANEL® изравняващото 

бояджийско покритие е 

разработено на база силиконова 

смола за уеднаквяване на цвета 

на AQUAPANEL® минералната 

мазилка. Характеризира се с 

изключително висока 

дълготрайност и водоотблъскващи 

свойства и се предлага в 212 

цветови нюанса.

Опаковка: 

12,5 l/кофа

32 кофи/палет

AQUAPANEL®  изравняващо покритие 

Продуктова гама
За външно приложение
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Минерална благородна мазилка 

с големина на зърното 2, 3 или 5 

mm. Посредством пердашене с 

PVC- или метална маламашка се 

постига семпла до рустикална 

структура на повърхността. 

Допълнителната обработка с 

гъбена шайба прави 

повърхността още по-рустикална, 

респ. груба. 

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист P277a.

de.

SP 260 –  минерална драскана мазилка  

Опаковка: 

30 kg/чувал

36 чувала/палет

Noblo – минерална декоративна мазилка с мраморни зърна и драскана структура 

Минералната декоративна 

мазилка с мраморни зърна и 

големина на зърното 1,5,  2 и 3 

mm е предназначена за 

постигане на семпли и изчистени 

драскани повърхности. Чрез 

използване на подходящи 

инструменти и начини на 

обработка са възможни различни 

неориентирани структури на 

покритието. 

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически паспорт 

P561.de. 

Опаковка: 

30 kg/чувал

36 чувала/палет

Готова за нанасяне 

пастообразна и трудно 

замърсяваща се мазилка на 

силиконова основа с висока 

водоотблъскваща способност и 

висока паропропускливост. 

Забавя и предотвратява 

развитието на мъхове и гъбички. 

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически паспорт  

P238.de. 

 

Conni S – драскана мазилка на база силиконова смола  

Опаковка: 

25 kg/кофа

24 кофи/палет



Финишни мазилки
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Продуктова гама
За външно приложение

Готова за нанасяне пастообразна 

и органически свързана фасадна 

мазилка с добавка на  силикон за 

интензивно оцветяване. Отличава 

се с висока износоустойчивост, 

водонепропускливост и 

паропропускливост. Забавя и 

предотвратява развитието на 

мъхове и гъбички.  

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист P237.

de. 

Addi S – драскана силиконоусилена мазилка

Опаковка:  
25 kg/кофа

24 кофи/палет

Kati S – драскана силикатна  мазилка 
Готова за нанасяне, 

пастообразна силикатна мазилка 

с макс. 5% съдържание на 

органични съставки, с висока 

водонепропускливост и висока 

паропропускливост.

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист P239.

de. 

Опаковка:  

25 kg/кофа

24 кофи/палет

Минерална благородна влачена 

мазилка с големина на зърното 2, 

3 или 5 mm за различни по 

структура финишни мазилки - 

например мюнхенска влачена 

мазилка, хоризонтално, респ. 

кръгообразно влачена мазилка, 

структурна мазилка за нанасяне с 

ролка или гъба или за обработка 

с гладка маламашка. 

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист  P276a.

de. 

RP 240 –  минерална влачена мазилка 

Опаковка: 

30 kg/чувал

36 чувала/палет



_1110

Минерална благородна мазилка 

за различни структурни или 

обработени с четка повърхности - 

напр. за нанасяне с  мистрия, 

мита или старинна немска 

мазилка. Carrara с големина на 

зърното 3-5 mm се полага с 

мистрия или маламашка, след 

което се придава желаната 

структура и накрая по желание се 

обработва с гъба или четка. 

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист P563.

de. 

Carrara –  – релефна мазилка на мраморна основа 

Опаковка:   

30 kg/чувал

36 чувала/палет

Addi R – влачена мазилка, усилена със силикон

Готова за употреба пастообразна  

мазилка с органични свързващи 

вещества и силиконова добавка 

за интензивни цветови нюанси. 

Износоустойчива, 

водоотблъскваща и 

паропропусклива. Забавя и 

предотвратява развитието на 

мъхове и гъбички.  

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист  P237.

de. 

Опаковка:   

25 kg/кофа

24 кофи/палет

Мазилката от цветни камъчета с 

ефект на мита мазилка за 

нанасяне върху изложени на 

интензивно натоварване места - 

например: обливани от водни 

пръски цокли, стълбища, 

коридори, входове на здания и др. 

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист P234a.

de.

Butz – мазилка от цветни камъчета 

Опаковка:   

25 kg/кофа

24 кофи/палет

Noblo Filz – – фина филцова мазилка с мраморни зърна 

Фина минерална финишна 

мазилка с големина на зърното 1 

или 1,5 mm за изчистени филцови 

повърхности. Релефна мазилка, 

позволяваща голямо структурно 

разнообразие, както и 

структуриране с четка. 

Предназначена е за вътрешно и 

външно приложение. В резултат 

от дългогодишния опит в SM-

технологията усилването със 

специални влакна подобрява 

здравината и якостта на крайния 

продукт.  

Допълнителна информация се 

съдържа в Технически лист P561f.

de. 

Опаковка:   

30 kg/чувал

36 чувала/палет



Облицовка с гипскартонени плоскости 

Специална гипскартонена 

плоскост GKFI за 

висококачествено сухо 

строителство. Knauf Diamant е 

широко използвана при системи 

за сухо строителство с повишени 

звукооизолационни и 

огнезащитни качества и 

Широчина: 1250 mm

Дължина: 2000/2500 mm

Дебелина: 12,5 mm

Тегло: около 12.8 kg/m2

Knauf Diamant гипскартонена плоскост

Икономична гипскартонена 

плоскост GKB за базови 

системи  в сухото строителство. 

Строителните плоскости Knauf се 

прилагат във всички сектори на 

вътрешните довършителни работи 

като икономически изгоден начин 

на облицовка в системи за сухото 

строителство без специални 

изисквания.

Широчина: 1200 mm

Дължина: 2000/2500/2600/

2700/2800/3000 mm

Дебелина: 12,5 mm

Тегло: ≥8,5 kg/m2

Knauf строителна плоскост 

Здрава гипскартонена плоскост 

GKF за масивни повърхности в 

сухото строителство. 

Отличаващата се с голяма 

здравина гипскартонена плоскост 

GKF представлява важен масивен 

строителен елемент в системите 

за сухо строителство. 

Предназначена е за вътрешна 

употреба за облицовка в 

Широчина: 625 mm

Дължина: 2000/2600 mm

Дебелина: 20 mm

Тегло: ≥18 kg/m2

Ì

Knauf масивна строителна плоскост 

помещения с повишени 

изисквания към пожарната 

безопасност. 

изисквания към здравината в 

помещения с умерена влажност.

12

Продуктова гама
За вътрешно приложенине 



Икономична гипскартонена 

плоскост GKBI за базови системи 

в сухото строителство. 

Импрегнираните строителни 

плоскости Knauf са приложими 

при основните системи за сухо 

строителство за облицовка на 

вътрешни помещения с умерена 

влажност. 

Knauf импрегнирана строителна плоскост

Широчина: 1200 mm

Дължина: 2000/2500/2600/

2800/3000 mm

Дебелина: 12,5/15 mm

Тегло: ≥8,5 kg/m2Ì
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Knauf Silentboard

Специална гипскартонена 

плоскост GKF за 

високоефективна шумозащита в 

системите за сухо строителство. 

Knauf Silentboard намира широко 

вътрешно приложение за 

облицовка на нови и допълване 

на съществуващи системи за сухо 

строителство с повишени 

изисквания към огнезащита и 

максимална шумозащита.  

Широчина: 625 mm

Дължина: 2000/2500 mm

Дебелина: 12,5 mm

Тегло: 17,5 kg/m2Ì

¿

Knauf Fireboard   
Специална гипсова плоскост , 

армирана със стъклен воал, А1 

за високоефективна защита от 

пожар. Knauf Fireboard намира 

приложение в системите за сухо 

строителство, предлагащи 

оптимални решения за 

противопожарна защита. 

Широчина: 1250 mm

Дължина: 2000 mm

Дебелина: 12,5/15/

20/25/30 mm

Тегло: ≥10,5 kg/m2Ì
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Продуктова гама
За вътрешно приложенине 

Закрепване на гипсовите плоскости 

Рапиден винт 

За закрепване на плоскости с 

висока твърдост Diamant и 

плоскости за повишена 

звукоизолация  Silentboard към 

метална носеща конструкция с 

дебелина на ламарината до 0,7 

mm, както и към дървена 

конструкция от тип XTN и тип HGP. 

При ламарина с дебелина между 

0,7 mm и 2,25 mm използвайте 

винтове тип HGP-TB.

Дължина:  23/33/38/55 mm

Диаметър на винта: 3,9 mm

Винт Diamant 

Висококачествени винтове за сухо 

строителство за закрепване на 

гипсови плоскости върху метална 

носеща конструкция (тип TN - за 

дебелина на ламарината до 0,7 

mm; тип TB - самонарезни, за 

дебелина на ламарината от 0,7 

mm до 2,25 mm). За еднослойна, 

двуслойна или трислойна 

облицовка - съответна дължина. 

Пригодени за изграждане на 

шумозащитни и пожарозащитни 

стени.

Дължина: 25/35/45/55 mm

Диаметър на винта: 3,5 mm

Опаковка: 

TB 3,5 x 25 mm, 1000 бр./кутия

TB 3,5 x 35 mm, 1000 бр./кутия

TB 3,5 x 45 mm, 1000 бр./кутия

TB 3,5 x 55 mm, 1000 бр./кутия

TN 3,5 x 25, 250 бр./кутия

TN 3,5 x 25, 1000 бр./кутия

TN 3,5 x 35, 250 бр./кутия

TN 3,5 x 35, 1000 бр./кутия

TN 3,5 x 45, 250 бр./кутия

TN 3,5 x 45, 1000 бр./кутия

TN 3,5 x 55, 1000 бр./кутия

Опаковка:  

XTN 3,9 x 23, 1000 бр./кутия

XTN 3,9 x 33, 1000 бр./кутия

XTN 3,9 x 38, 1000 бр./кутия

HGP 3,9 x 55, 1000 бр./кутия

HGP-TB 3,9 x 35 mm, 1000 бр./

кутия

HGP-TB 3,9 x 55 mm, 1000 бр./

кутия
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Фугиращи смеси и мазилки за гипсови плоскости

Knauf Uniflott

Гипсовата шпакловъчна смес 

Knauf Uniflott при системите за 

сухо строителство е 

предназначена за ръчно 

шпакловане на гипсови и 

многослойни плоскости с 

полукръгли HRK или с полукръгли 

потънали кантове HRAK без 

армиращи ленти по обвитите с 

хартия периферни кантове, на 

перфорирани гипскартонени 

плоскости с отрезни кантове SK 

или със стъпаловидни кантове FF 

отрезни кантове - напр. Knauf 

Cleaneo® Akustik плоскости, 

Knauf Brio-елементи, както и на 

Brio - многослойни плоскости или 

Knauf - елементи  сух под TUB.

Опаковка:  

25 kg/чувал

42 чувала/палет

Knauf Fugenfüller Leicht - Knauf фугираща смес, лека
Гипсовата шпакловъчна смес 

Knauf Fugenfüller Leicht е 

предназначена за системите за 

сухо строителство за ръчна 

обработка на фуги с армираща 

лента (за предпочитане хартиена 

тип Kurt), при плоскости с 

полукръгли потънали кантове 

HRAK, полукръгли кантове HRK, 

потънали кантове с фаска AFK, 

потънали кантове АК, за 

залепване на строителни и 

многослойни плоскости с тънък 

подложен слой, запълване на 

места с дефекти, залепване и 

шпакловане на гипсови стенни 

облицовъчни плоскости, както и 

за залепване на гипсови профили. 

Опаковка: 

25 kg/чувал

40 чувала /палет
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Продуктова гама
За вътрешно приложенине 

Фугиращи смеси и мазилки за гипсови плоскости 

Представлява армираща лента за 

шпакловане на фуги. 

Предназначена е за армиране 

при шпакловане на фуги на 

гипскартонени и гипсфазерни 

плоскости, както и за саниране на 

пукнатини върху вътрешни 

мазилки и повърхности на 

гипскартонени плоскости. 

Широчина: 50 mm

Дължина: 25 m/ролка, 75 m/ролка

Knauf хартиена фугопокривна лента 

Knauf Multi-Finish / Knauf Multi-Finish M

Гипсова шпакловъчна смес и 

тънкослойна мазилка. 

Предназначена за вътрешно 

приложение чрез PFT RITMO 

Powercoat с цел рационално 

шпакловане на неравни и груби 

повърхности, запълване на фуги 

на готови бетонови елементи, 

дупки и шлицове, тънкослойно 

шпакловане на равни основи, 

създаване на повърхности с клас 

на качество „Q4 - гладка“, 

цялостно шпакловане на гипсови 

плоскости за постигане на клас на 

качество Q4 в комбинация с грунд 

за мазилка Knauf Putzgrund.

Опаковка:

25 kg/чувал

42 чувала /палет

Knauf Readygips

Готова за употреба гипсова 

шпакловъчна смес. Knauf Ready-

gips е предназначена за нанасяне 

върху стенни и таванни мазилки 

(гипсова, варова и вароциментни 

мазилки), върху бетонови 

повърхности и газобетон за 

вътрешно приложение с цел 

подготовка за нанасяне на тапети 

и финишно покритие. При 

гипскартон, предимно с потънали 

кантове АК и остри отрезни 

ръбове SK, се използва за 

шпакловане (ръчно или с машина 

за шпакловане Bazooka и с 

хартиени фугопокривни ленти). 

Като финишно покритие върху 

фуги на гипскартонени плоскости, 

които са предварително 

запълнени с Knauf Uniflott или с 

фугираща смес Knauf Fugenfüller 

Leicht и постигане на повърхности 

с клас на качество Q3.

Опаковка:

20 kg кофа

24 кофи/палет

25 kg чувал

12 чувала/палет
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Knauf Tiefengrund 

Нанася се върху хигроскопични 

повърхности за задравяване и 

изравняване на попиващата 

способност. Предназначен е за 

вътрешно и външно приложение 

при гипсови, гипсоварови, варови 

и вароциментни мазилки, 

гипскартонени и гипсфазерни 

плоскости,  сухи подове с 

циментови плоскости (напр. Knauf 

AQUAPANEL® Cement Board 

Floor), преди залепване на плочки, 

тапети, боядисване.

Knauf грунд за мазилка 

Бял адхезивен и запечатващ 

грунд за мазилки върху гипсови 

плоскости. 

Опаковка:

20 l/кофа

24 кофи/палет

Knauf дълбочинен грунд 

Опаковка :

15 l/кофа

24 кофи/палет

Knauf специален грунд 

Грунд за покрития върху 

шпакловани гипсови плоскости. 

За вътрешно приложение. За 

изравняване на попиващата 

способност и оптично 

уеднаквяване преди нанасяне на 

цвета.

Опаковка:

20 l/кофа

24 кофи/палет
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За вътрешно приложенине 

Продуктова гама

Идеалната вътрешна облицовка 

на външни стени Knauf по 

технология за мокри и влажни 

помещения AQUAPANEL® , 

пригодена също и за изложени на 

водни пръски места с повишени 

изисквания. Циментовата 

плоскост за вътрешно 

приложение AQUAPANEL® Ce-

ment Board Indoor е 100% 

устойчива на вода и представлява 

идеалната основа за плочки дори 

и при еднослойна облицовка. 

Плоскостта се произвежда от 

портландцимент с добавъчни 

материали и е армирана двустранно 

със стъклофазерна мрежа с покритие. 

Краищата са рязани, а ръбовете - 

подсилени с мрежа (EasyEdge®).

Широчина: 1200 mm

Дължина: 900/2000/2400/2500/

2800/3000 mm

Дебелина: 12,5 mm

Тегло: около 15 kg/m2Ì

Брой на плоскостите:

50 бр. на палет (1200 x 900)

30 бр. на палет 

(1200 x 2000/2400/2500/2800/3000)

AQUAPANEL® Cement Board Indoor - циментови плоскости за вътрешно приложение

Облицовка с циментови строителни плоскости 

AQUAPANEL® лепило за фуги (PU)

AQUAPANEL® лепилото за фуги 

(PU) е предназначено за 

свързване на циментови 

плоскости за вътрешно 

приложение AQUAPANEL® Ce-

ment Board Indoor. При 

използване на това лепило 

отпада необходимостта от 

изискващата значително време 

шпакловка на цялата повърхност 

в комбинация с фугопокривна 

лента. Средно време на съхнене - 

около 12 часа (срещу 24 часа при 

мокра обработка на фуги). 

Опаковка:

310 ml/туба

20 туби/кашон

Обработка на фуги и предварителна обработка на циментови строителни 
плоскости 

AQUAPANEL® Maxi винтове

AQUAPANEL® Maxi винтовете са 

разработени специално за 

закрепване на циментови 

плоскости за вътрешно 

приложение AQUAPANEL® Ce-

ment Board Indoor върху носещата 

конструкция. И двете 

разновидности (с остър и 

самопробиващ връх) са със 

скрита глава. Винтовете се 

произвеждат със специално 

антикорозионно покритие, 

гарантиращо устойчивост на 

окисление в продължение на 720 

часа при изпитване със солена 

мъгла (съответства на категория 

на корозионна устойчивост C4 

съгласно DIN EN ISO 12944). 

Закрепване

Опаковка:

SN 39: 500 бр./кашон

SN 25: 1000 бр./кашон

SN 55: 250 бр./кашон

SB 39: 250 бр./кашон

Винтове на лента - по заявка 
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Измазване на циментови строителни плоскости 

AQUAPANEL® грунд 
AQUAPANEL® грунд 

представлява готова за употреба 

синтетична емулсия с кварцов 

пясък за грундиране на циментови 

плоскости за вътрешно 

приложение AQUAPANEL® Ce-

ment Board Indoor. Регулира 

попиващата способност на 

основата и осигурява оптимална 

адхезия на плочки и мазилки. 

Опаковка:

15 kg/кофа

24 кофи/палет

AQUAPANEL® фугираща и шпакловъчна смес - бяла 

AQUAPANEL® фугиращата и 

шпакловъчна смес - бяла 

представлява смес на циментова 

основа за цялостна шпакловка на 

плоскости AQUAPANEL® Cement 

Board Indoor при максимална 

дебелина на слоя 5 mm - 

например: преди нанасяне на 

декоративна мазилка или боя. 

Може да се използва и за 

обработка на фуги. 

Опаковка: 

20 kg/чувал

48 чувала/палет

AQUAPANEL® стъклофазерна мрежа

AQUAPANEL® стъклофазерната 

мрежа е  алкалоустойчива с 

широки отвори за армиране по 

цялата площ в комбинация с 

AQUAPANEL® фугираща и 

шпакловъчна смес - бяла. 

Тегло: 160 g/m2ÌÌ

Широчина: 100 cm

Дължина: 50 m

Опаковка: 

30 бр./палет
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Стъклофазерна фугопокривна лента 
Предназначена за вътрешно 

приложение за армиране на фуги 

с цел предотвратяване 

образуването на пукнатини в 

комбинация с AQUAPANEL® Q4 

Finish. 

Широчина: 50 mm

Дължина: 25 m/ролка

Опаковка: 

40 ролки/кашон

AQUAPANEL® Q4 Finish 
AQUAPANEL® Q4 Finish 

представлява иновативна 

водоотблъскваща шпакловъчна 

смес. При нанасяне върху AQUA-

PANEL® Cement Board Indoor (не 

е приложима за изложени на 

водни пръски места) се достига 

клас на качеството на готовата 

повърхност от Q1 до Q4.  AQUA-

PANEL® Q4 Finish предоставя на 

инвеститори и строители нова 

възможност за по-бърза 

обработка на повърхности без 

използване на стъклофазерна 

мрежа.  AQUAPANEL® Q4 Finish 

е идеална основа за постигане на 

гладки, лъскави или равни 

структурирани повърхности. Да се 

използва в комбинация със 

стъклофазерна фугопокривна 

лента. 

Опаковка:

20 l/кофа

24 кофи/палет

Измазване на циментови строителни плоскости 

Продуктова гама
За вътрешно приложенине 

Системи за въздухонепропускливост 

Паропреграда от полиетилен; 

LDS 100 е устойчив срещу 

стареене (sd > 100m). Съответства 

на EN 13859 и ETAG 007.

Knauf Insulation LDS 100 (Паропреграда)
Широчина: 2 m

Дължина: 50 или 12,5 m/ролка. 

Опаковка: 46 или 100 ролки/палет

Широчина: 4 m

Дължина: 25 m/ролка

Опаковка: 

46 ролки/палет

Паропреграда от 

полипропиленов материал 

спанбонд; LDS 10 е устойчив на 

стареене и на скъсване (sd-

стойност 10m). Съответства на EN 

13984 и ETAG 007.

Широчина: 3 m

Дължина: 50 m 150 m2/ролка

Опаковка: 

20 ролки/палет

Ì

Knauf Insulation LDS 10 Silk (Паропреграда)
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Паропреграда на база 

полипропиленов материал 

спанбонд; LDS 2 Silk е устойчива 

на стареене и скъсване (sd-

стойност 2m). Съответства на EN 

13984 и ETAG 007.

Широчина: 1,50 m или 2 m

Дължина: 50 m 

респ. 100 m2Ì/ролка

Опаковка: 

20 ролки/палет

Knauf Insulation LDS 2 Silk (Паропреграда)

Самозалепваща лента на база 

натронова хартия. 

Предназначена е за вътрешно 

приложение - за залепване върху 

местата на застъпване на 

паропреградите. 

Широчина: 60 mm

Дължина: 40 m

Опаковка: 

8 ролки/кашон

Knauf Insulation LDS Soliplan (самозалепваща лента)

Армирана самозалепваща лента 

на полиетиленова основа с 

разделен по средата покривен 

хартиен слой. За еластично 

уплътнение на ъгли, прозорци и 

отвори.  

Широчина: 60 mm

Дължина: 25 m

Опаковка: 

10 ролки/кашон

Knauf Insulation LDS Solitwin (самозалепваща лента)

Армирана специална 

самозалепваща лента на 

полиетиленова основа за външно 

приложение. 

Широчина: 60 mm и 150 mm (150 

mm с разделен покривен хартиен 

слой)

Дължина: 40 m, респ. 25 m

Опаковка: 

8, респ. 4 ролки/кашон

Knauf Insulation LDS Solitop (специална самозалепваща лента)
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Knauf Insulation LDS грунд (грундиране за повишаване на слепващата способност)

Knauf Insulation LDS шнур (самозалепваща лента)

Knauf Insulation LDS Solimur (специално контактно лепило)

Продуктова гама
За вътрешно приложенине 

Knauf Insulation LDS Solifit (HDPE самозалепваща лента)

Армирана самозалепваща лента 

на полиетиленова основа за 

еластично уплътнение на 

паропрегради и 

въздухоуплътнителни слоеве в 

областта на отвори за кабели и 

тръби. Устойчива на стареене. 

Широчина: 60 mm

Дължина: 25 m/ролка

Опаковка: 

10 ролки/кашон

Еластично контактно лепило с 

висока и трайна адхезия. За 

сигурно и еластично свързване 

на въздухоуплътнителни слоеве и 

паропрегради в помещенията 

към съседни строителни 

елементи.  

Съдържание: 

310 ml пластмасова туба 

Опаковка: 

20 туби/пакет

Двустранно залепваща и 

несъдържаща разтворители 

лента от експандиращ материал. 

За здраво и еластично свързване 

на паропрегради и 

въздухонепропускливи слоеве 

към съседни строителни  

елементи. 

Широчина: 25 mm

Дължина: 10 m/ролка

Опаковка: 

5 ролки/кашон

Адхезионен грунд на дисперсна 

основа. За подобрение на 

адхезията на LDS 

хидроизолационна лента и  LDS 

уплътнително лепило върху 

порьозна и хигроскопична 

основа. 

Обем на опаковката: 

1 kg/кутия 

Опаковка: 

4 кутии/пакет
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Knauf Insulation LDS тръбна маншета 

Knauf Insulation LDS универсална уплътнителна маншета 

Универсална уплътнителна 

маншета от двуслоен 

полипропиленов материал 

Спанбонд за допълнително 

уплътнение на тръбни отвори. 

Устойчива срещу стареене. 

Текстилно уплътнение: 

400 x 400 mm

Уплътнителна яка: 

250 mm

Диаметър на проходния отвор: 

75 до 125 mm

Самозалепваща маншета за 

херметично уплътнение на 

отвори за тръби и кабели. 

Устойчива на стареене. Лепило: 

акрилатна дисперсия. Носител 

на лепилото: натронова хартия. 

Покривен материал: силиконова 

хартия - предлага се в три 

размера.

Размери: 

150 x 150 mm

Диаметър на проходния отвор: 

8 до 12 mm; 15 до 22 mm; 

28 до 35 mm

Опаковка: 

10 бр./пакет
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Knauf Insulation изолационна плоскост FCB 035 за монтаж към метална конструкция 

Изолационни плоскости за Knauf фасадни стени, метална конструкция, e = 625 

Изолационни плоскости за Knauf фасадни стени, дървена рамка 60 mm, e = 625 

Knauf Insulation изолационни плоскости  FCB 035 за монтаж към дървена конструкция

Knauf Insulation изолационни плоскости Naturoll 035 за монтаж към дървена конструкция 

Изолационен материал от 

минерална вата съгл. MW-EN 

13162 T4-WS-WL(P)-AF5

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: WH, DI, 

DZ, WTR, WI-zk

Огнезащитни плоскости от 

каменна вата съгласно DIN 13162 

/ MW-EN 13162 T4-AF5

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: DZ, DI, 

WH, WI-zk, WTR

секции 

Изолационен материал от 

минерална вата съгл. MW-EN 

13162 T4-WS-WL(P)-AF5

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: WH, DI, 

DZ, WTR, WI-zk

Изолационен материал от 

минерална вата съгл. MW-EN 

13162 T2-WS-WL(P)-AF5

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: WH, DI, DZ

Продуктова гама

Knauf Insulation огнезащитна изолационна плоскост DPF-50

Изолационни материали

Широчина: 

625 mm

Дължина: 

1250 mm

Дебелина: 

40,50,60,80,100,120,140 mm

Опаковка: 

20 пакета/палет

Опаковка: PE-свиваемо фолио

Широчина: 

625 mm

Дължина: 

1200 mm

Дебелина: 

40,50,60,80,100 mm

Допълнителни размери - 

по заявка

Широчина: 

575 mm

Дължина: 

1250 mm

Дебелина: 

60,80,100,120,140,160,180, 

200, 220 mm

Опаковка:

20 пакета/ палет

15 пакета/ палет

( 50 mm, 180 mm 12 бр., 

200 mm 18 бр.)

Материал на опаковката: 

PE-свиваемо фолио

Широчина: 

575 mm

Дължина: 

зависи от дебелината 

Дебелина: 

60,80,100,120,140,160,180, 

200, 220 mm

Опаковка:

96 (60 mm) респ. 48 ролки/палет

Материал на опаковката: 

PE-свиваемо фолио 

Опаковка: 

15 пакета / палет
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken

Diese Seite nur eine Breite von 203 mm Diese Seite nur eine Breite von 203 mm
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken

Diese Seite nur eine Breite von 203 mm Diese Seite nur eine Breite von 203 mm
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken

Diese Seite nur eine Breite von 203 mm Diese Seite nur eine Breite von 203 mm
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken

Diese Seite nur eine Breite von 203 mm Diese Seite nur eine Breite von 203 mm
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken

Diese Seite nur eine Breite von 203 mm Diese Seite nur eine Breite von 203 mm
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Knauf Insulation фасадна изолационна плоскост TP 435 B

Knauf Insulation фасадна изолационна плоскост FPL-0351)

Изолационен материал от 

минерална вата съгл. DIN EN 

13162 MW-EN 13162 T4-DS(TH)-

WL(P)-AF5

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: WAB, WZ

Изолационен материал от 

минерална вата съгл. DIN EN 

13162 MW-EN 13162 T4-DS(TH)-

TR1-WL(P)-AF5

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: WAB, WZ 

Водоотблъскваща по цялата 

дебелина, едностранно каширана 

с черен стъклофазерен воал.
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken

Diese Seite nur eine Breite von 203 mm Diese Seite nur eine Breite von 203 mm
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Wärmeschutz Brandschutzenergiesparend Schallschutz Nachhaltigkeitenergiesparend Wärmeschutz Schallschutz Brandschutz Nachhaltigkeit

Nicht nur mein Gefühl 
sagt AUSGEZEICHNET!

Thomas Hornig

Ausgezeichnete Testergebnisse!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e mit ECOSE® Technology wurden 
mehrfach für ihre Produkteigenschaften und ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet:

Der Blaue Engel
Die umweltschutzbezogene Kenn-
zeichnung „Blauer Engel“ wurde 
Knauf Insulation für zahlreiche 

Glaswolle-Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen. 
Erteilt wird dieses Gütesiegel für Wärmedämmstoff e, 
die über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus 
emissionsarm hergestellt werden und in der Wohnwelt 
aus gesund heitlicher Sicht unbedenklich sind. Für 
die Vergabegrundlagen werden Wärmedämmung, 
Schallschutz und Begrenzung der Emissionen aus 
den Produkten berücksichtigt.

Eurofi ns Indoor Air 
Comfort Gold-Zertifi kat

Knauf Insulation ist weltweit das erste 
Unternehmen, das mit dem begehrten Indoor Air 

Comfort Gold-Zertifi kat von Eurofi ns ausge- 
zeichnet wurde. Das goldene Gütesiegel wurde 

Knauf Insulation für die natürlichen Glaswolle-
Dämmstoff e mit ECOSE Technology verliehen.

ÖKO-TEST sagt „sehr gut“
Die Zwischensparren-Dämmrolle 
UNIFIT TI 135 U wurde im ÖKO-TEST 

Ratgeber Bauen, Wohnen & Renovieren (03/2012) 
zum zweiten Mal in Folge mit „sehr gut“ bewertet.

mit dem
ausgezeichneten

Dämmlösungen

Gefühl!

Naturbraun ist in!
Seit 2009 sind bei Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoff e naturbraun statt gelb. 

Die naturbraune Farbe unserer natürlichen Glaswolle-Produkte entsteht, ohne Zusatz 

von Farbstoff en oder Färbemitteln, ganz natürlich im Produktionsprozess. Unsere 

naturbraunen Dämmstoff e haben eine transparente Verpackung und sind damit 

einfach unverwechselbar. Unsere Mineralwolle-Dämmstoff e sind für Sanierung und 

Neubau geeignet – vom Keller bis zum Dach!

Beste Leistungen!
Die natürlichen Mineralwolle-Dämmstoff e von Knauf Insulation mit ECOSE Technology 

erfüllen die gleichen hohen Leistungsanforderungen in Bezug auf Wärme-, Brand- 

und Schallschutz wie herkömmliche Glaswolle-Produkte von Knauf Insulation.

Falzmarken bitte nicht drucken

Falzmarken bitte nicht drucken

Diese Seite nur eine Breite von 203 mm Diese Seite nur eine Breite von 203 mm
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Изолация за Knauf външна стена, вентилирана фасада 

Knauf Insulation фасадна изолационна плоскост FPL-035-GS1)¿

Изолационен материал от 

минерална вата съгл. DIN EN 

13162 MW-EN 13162 T4-AF5

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: DZ, WH, 

WTR

Изолационен материал от 

минерална вата съгл. DIN EN 

13162 MW-EN 13162 T4-WS-WL(P)-

AF10

Символ за предназначение 

съгласно DIN 4108-10: WAB, WZ

Водоотблъскваща по цялата 

дебелина, едностранно каширана 

с черен стъклофазерен воал. 

Knauf Insulation плоча KP-035/HB
Широчина: 

575 mm

Дължина: 

1200 mm

Дебелина: 

100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 

mm

Допълнителни дебелини - 

по заявка 

Широчина: 

600 mm

Дължина: 

1250 mm

Дебелина: 

60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180, 200 mm

Опаковка: 

20 пакета/палет

Материал на опаковката: 

PE-свиваемо фолио

Широчина: 

625 mm

Дължина: 

1200 mm

Дебелина: 

30, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 

160, 180, 200 mm

Допълнителни размери - по 

заявка

Опаковка: 

15 пакета/палет ( 50 mm, 180 mm 

12 бр., 200 mm 18 бр.)

Материал на опаковката: 

PE-свиваемо фолио

Широчина: 

625 mm

Дължина: 

1200 mm

Дебелина: 

60,80,100,120,140,160, 180,200 

mm

Допълнителни размери - по 

заявка

Опаковка: 

15 пакета/палет ( 180 mm 21 бр., 

200 mm 18 бр.)

Материал на опаковката: 

PE-свиваемо фолио

1) Също и за изолация на секции на метални щендерни конструкции 

Опаковка: 

15 пакета/палет ( 180 mm 12 бр., 

200 mm 18 бр.)
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Ядрото на външната стена Knauf по технология 

AQUAPANEL® са изолационни материали предимно 

от естествени суровини и системата LDS на Knauf 

Insulation за въздухонепропускливост и изолация, 

като осигуряват превъзходните качества на цялата 

система външна стена. 

 Топлинна изолация:

 Използването на съвременни топлоизолационни 

      материали позволява снижение на загубите на ценна 

      енергия през зимния период и защита срещу високите 

      летни температури. 

  Звукоизолация: 

 Наред с топлинната защита елементите на системата 

      осигуряват и превъзходна звукова изолация. Шумовете 

      отвън достигат много трудно до вътрешността на   

      сградата. 

  Огнезащита:

      Използваните негорими изолационни материали от  

      минерална вата, циментовите и гипсови плоскости 

      ефективно предотвратяват разпространението на 

      пожари. 

 

Опции за изолация 
За висока енергийна ефективност и максимален комфорт 
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Knauf Insulation минерална вата 

Изолационните материали от минерална вата съгл. 

DIN EN 13162 са негорими, устойчиви на стареене 

и дифузионно отворени, което е предпоставка за 

повишение на енергийната ефективност на сградите. 

Стъклена минерална вата

Изолационните материали от стъклена вата Knauf 

Insulation са произведени по ECOSE® технология от 

несъдържащи формалдехиди свързващи вещества, 

предимно на базата на естествени органични 

вещества. Те представляват идеалното решение за 

фасадни стени с високи изисквания спрямо топлинна, 

звукова изолация и противопожарна защита. 

Каменна минерална вата 

Изолационните плоскости от каменна вата Knauf 

Insulation се отличават с висока температура на 

топене /над 1000° C/, поради което са особено добре 

пригодени за конструкции със специални изисквания за 

противопожарна защита. 

Системата се състои от паропрегради, залепващи 

материали и маншети. Отделните компоненти 

са много добре съгласувани помежду си, което 

позволява изграждане на оптимални слоеве за 

въздухонепропускливост и изолация. 

50 години сертифицирана надеждност

Използваните материали и свързващи 

вещества притежават сертификат 

за 50 години устойчивост 

срещу стареене.

Технологията ECOSE® на Knauf Insulation проправи 
пътя за едно ново поколение изолационни 
материали на базата на естествена минерална 
вата. Още през 2009 Knauf Insulation преустанови 
използването на формалдехид като свързващо 
вещество за минерална вата, което стана възможно 
благодарение на технологията ECOSE®, свързващо 
вещество на базата предимно на естествени 
органични вещества. 

Технологията ECOSE® допринася за намаляване 
на енергийните разходи при производството на 
изолационните материали, с което се подобрява 
енергийният баланс както на готовия продукт, така 
и на сградата, в която са използвани изолационните 
продукти. 

Изолационните материали от минерална вата 
на Knauf Insulation, създадени по технологията 
ECOSE® са изключително важни не само по 
отношение на критериите устойчиво развитие 
и опазване на околната среда. Специалистите, 
тествали продуктите, потвърждават особено 
приятната работа с изолационните материали. 
За предимствата им свидетелстват резултатите от 
анкетирането на 840 специалисти: 95% от 788 души 
са на мнение, че минералната вата, създадена по 
технология ECOSE®  дразни значително по-малко 
кожата, отколкото  обикновената минерална вата. 

Двата вида минерална стъклена вата се различават 
също и по външния си вид: вата, създадена по 
технология ECOSE® е кафява на цвят за разлика от 
жълтия цвят на обичайната стъклена вата. Кафявият 
цвят възниква естествено в хода на производствения 
процес, т.е. отпада необходимостта от оцветители и 
избелващи вещества - иновация с нови измерения.

С нарастване на дебелината на 
изолационния слой се повишава 
температурата на повърхността, 
което е предпоставка за по-голям 
комфорт в помещението. 
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Knauf Insulation система за въздухонепропускливост 
и изолация LDS

Резултатът от ÖKO-TEST е „много 

добър“. Изолационната ролка  

UNIFIT TI 135 U за употреба между 

покривните греди получи за втори 

пореден път тази оценка от ÖKO-

TEST  „Строителство обитаване & 

реновиране“ (03/2012). 

Синият ангел. На Knauf Insulati-

on бе връчено отличието „Син 

ангел“ за принос към опазване на 

околната среда чрез многобройни 

разработени изолационни 

материали по  технология 

ECOSE® . 

добър“.

TEST

„много

между

втори

KO-

&

Синият

on

ангел“

околната

разработени

материали

ECOSE®
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Продуктова гама
Метални профили  

Външните стени на Knauf по технология AQUAPANEL®  се 

произвеждат със защитена от корозия метална носеща конструкция. 

Knauf предлага широка гама от профили с различна геометрия за 

всички области на приложение. 

Металните профили на Knauf представляват прецизни 

висококачествени стоманени профили, придаващи формата на 

металната носеща конструкция на външната стена Knauf. 

Дебелината на профила и междуосовото разстояние на щендерите 

зависят от ветровото натоварване и сеизмичните условия. 

  За стандартна употреба са достатъчни профили с дебелина 0,6 

mm. 

  При по-високи изисквания са необходими UA-профили с дебелина 

от 2 mm. 

  В зависимост от климатичната зона или при специални изисквания 

към топлоизолацията се използват профили с шлици (ограничена 

наличност) с цел по-добра топлоизолация на конструкцията. 

CW-профили

 За вертикално приложение между UW-профилните шини на  

       носещата конструкция на външна стена Knauf , изградена по 

       технология AQUAPANEL® . 

  Със защита от корозия при системи с директна облицовка 

(междуетажен и изнесен напред монтаж) и вентилирани системни 

конструкции. 

  Използването им е възможно и при конструкции за вътрешно 

приложение. 

UW-профили

  Представляват хоризонтални профилни шини за закрепване към 

междуетажни плочи. В тях след това се разполагат CW-профилите. 

  Със защита от корозия при системи с директна облицовка 

(междуетажен и изнесен напред монтаж) и вентилирани системни 

конструкции. 

  Използването им е възможно и при конструкции за вътрешно 

приложение. 

UA-профили и ъгли (винкели)

  Профили с по-голяма дебелина на материала 

  Те са предназначени за вертикална употреба между UW-

профилните шини на носещата конструкция на външните стени 

Knauf по технология AQUAPANEL®. 

  За приложение при по-високи конструктивни изисквания. 

  Със защита от корозия при системи с директна облицовка 

(междуетажен и изнесен напред монтаж) и вентилирани 

системни конструкции. 

 Използването им е възможно и при конструкции за вътрешно  

        приложение. 

* вж. брошурата Външни стени Knauf- техника, раздел III. Технически пояснения, 1.3 Предварително оразмеряване на помощната носеща конструкция според натоварването от вятър.

Метални профили и системни компоненти с антикорозионно покритие 
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Омега профили*

Профили с шлици*

  Профили за намаление на топлинните мостове и редуциране на 

топлинните загуби. 

  Подобряват общата енергийна ефективност на сградата. 

  Със защита от корозия при системи с директна облицовка 

(междуетажен и изнесен напред монтаж) и вентилирани системни 

конструкции. 

 

 За директна употреба върху съществуващи повърхности 

 За вентилирани и окачени фасади и проекти по реновиране 

 За конструкции с ограничено място 

PE уплътняваща лента 
Самозалепваща лента за 

разделяне на UW и CW профили, 

свързани с други елементи на 

сградата (стени, колони, етажни 

плочи) с цел редуциране на 

топлинни и звукови мостове. 

Дебелина: 3,2 mm

Широчина: 30/50/70/95 cm

Дължина на ролката: 30 m

* ограничена наличност* вж. брошурата Външни стени Knauf- техника, раздел III. Технически пояснения, 1.3 Предварително оразмеряване на помощната носеща конструкция според натоварването от вятър.
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Системи за външно приложение с мазилка

Системи за външно приложение с боя

1.    Фасадна боя 

2.    AQUAPANEL® лепилна и армираща смес - в комбинация с 

       AQUAPANEL® стъклофазерна мрежа

3.    AQUAPANEL® фугираща смес - сива в комбинация с 

       AQUAPANEL® армираща лента 

4.    AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

Указание: информация за цветовите системи се съдържа в 

препоръките и техническите данни на производителя. 

Опции за обработка на външните повърхности    

1.   AQUAPANEL® финишна мазилка или заместители 

2.   AQUAPANEL® грунд за мазилка

3.  AQUAPANEL® лепилна и армираща смес  в комбинация с 

      AQUAPANEL® стъклофазерна мрежа 

4.   AQUAPANEL® фугираща смес - сива в комбинация с 

      AQUAPANEL® фугопокривна лента (10 cm)

5.   AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

      

AQUAPANEL® финишна мазилка се предлага в следните продуктови 

линии и в 212 цветови нюанса (коефициент на яркост H ≥40%):

 AQUAPANEL® минерална финишна мазилка в комбинация с 

       AQUAPANEL® изравняващо покритие боя

За допълнителна информация относно финишни

 мазилки се обърнете към специалистите на Knauf. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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Външни системи с клинкерни облицовъчни плочки и еластично лепило

1.    Облицовка с клинкерни плочки или плочки за фасадни стени 

2.    Еластично лепило за плочки 

3.    AQUAPANEL® лепилна и армираща смес в комбинация с 

       AQUAPANEL® стъклофазерна мрежа 

4.    AQUAPANEL® фугираща смес - сива в комбинация с 

       AQUAPANEL® фугопокривна лента (10 cm)

5.    AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

При залепване на плочките е недопустимо да се работи в условия на 

замръзване. Еластичното лепило трябва да е равномерно разнесено 

по цялата повърхност. Изберете подходящо лепило в съответствие с 

указанията на производителите за лепене върху циментова основа. 

Указание: максимално допустимият товар (плочки вкл. лепило) възлиза 

на 40 kg на квадратен метър. Размерът на плочките е ограничен до 

33 х 33 cm. 

При по-високо натоварване или размери се обърнете към Вашите 

лица за контакт от Кнауф.

Опции за обработка на външните повърхности    

1

2

3

4

5



Допълнителни опции за оформление на външната страна на 
фасадата

Финишните мазилки на Knauf с най-различни структури 

украсяват и предпазват сградата. Различните 

възможности за оформление на повърхности придават  

на всяка сграда  индивидуален профил. Резултатът са 

повърхности, с които лесно се постигат най-високите 

изисквания за функционалност и естетика. 

Услугата за избор на цвят, която Knauf 
предлага - вашият  път към желания 
цвят.

Финишните мазилки предпазват 
фасадата и се отличават с 
многообразие от структури, форми и 
цветове.
Предлаганият от  Knauf  асортимент на 
мазилки и цветове предлага най-високо 
качество за атрактивно оформление. 
Съчетанието на устойчиви на 
атмосферни въздействия, икономични 
финишни мазилки и цветове на фасадни 
бои гарантират високостойностни 
повърхнини.
Но заедно със структурата на 
финишната мазилка трябва да се 
изберат и цветовете. В това ще Ви  
помогне „Knauf Farbservice“, 
Online-инструментът за консултации 
относно цветовете и оформлението на 
обектите. По всяко време тук може да 
определите визията за оформление на 
Вашия собствен обект.
Knauf Farbservice – просто опитайте! 
Ако се нуждаете от помощ, се обърнете 
към нашите сътрудници.

www.knauf.de/farbservice
 

Knauf драскани мазилки Knauf влачени мазилки Knauf моделиращи мазилки Knauf мозаечна мазилка
(с пъстри камъчета)

За получаване на структурата на 
драсканата мазилка се нанася 
разтвор със структурно зърно от 
трошен материал  с пердашка, из- 
тегля се на дебелината на зърното и 
се изпердашва.
Резултатът е една лесна за почист- 
не изразена  структура, при  която 
се получава различна оптика в 
зависимост от големината на зър- 
ното.
Продукти на  Knauf:
Noblo, SP 260, Conni S, Kati S, Addi S

При влачените мазилки се получава 
структура, като най-напред се 
нанася с пердашка  разтвор с обло 
структурно зърно, изтегля се и се 
изпердашва. Така се получава една 
малко или повече открояваща се 
набраздена структура, която 
варира значително  в зависимост от 
големината на зърното. 

Продукти на  Knauf:
RP 240, Addi R

Клиентите, които харесват по- 
необичайното и са любители на 
специални структури, избират моде- 
лираща мазилка. Тя се нанася на 
произволна дебелина, след което 
по желание се структурира свобод- 
но  с мистрия или шпакла. Ако след 
това структурираните повърхности 
се минат със специална четка, се 
получава размазана структура. 

Продукти на  Knauf:
Carrara

Knauf филцови мазилки

Който желае  изискан външен вид, 
може да избере филцова структура 
на мазилката. При това се избягва 
напълно гладката повърхност,  а 
структурата не е подчертана. 
Филцовата мазилка се нанася   с 
мистрия,  или шпакла и се заглажда  
с гъба. По този начин финото 
структурно зърно  става видимо на 
повърхността.
 
Продукти на Knauf:
Noblo Filz

Тази мазилка е също много здрава и 
устойчива срещу вредни атмосфер-  
ни въздействия и микроорганизми. 
Нанася се на дебелина според 
големината на зърното и се заг 
заглажда с пердашка. Посредством 
различните големини на зърната от 
естествен камък се получават впе- 
чатляващи повърхности с ефект на 
мита мазилка. Подходяща е за цок- 
ли, стълбища и входове на сгради.
Продукти на  Knauf:
Butz
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Финишните мазилки на Knauf с най-различни структури 

украсяват и предпазват сградата. Различните 

възможности за оформление на повърхности придават  

на всяка сграда  индивидуален профил. Резултатът са 

повърхности, с които лесно се постигат най-високите 

изисквания за функционалност и естетика. 

Услугата за избор на цвят, която Knauf 
предлага - вашият  път към желания 
цвят.

Финишните мазилки предпазват 
фасадата и се отличават с 
многообразие от структури, форми и 
цветове.
Предлаганият от  Knauf  асортимент на 
мазилки и цветове предлага най-високо 
качество за атрактивно оформление. 
Съчетанието на устойчиви на 
атмосферни въздействия, икономични 
финишни мазилки и цветове на фасадни 
бои гарантират високостойностни 
повърхнини.
Но заедно със структурата на 
финишната мазилка трябва да се 
изберат и цветовете. В това ще Ви  
помогне „Knauf Farbservice“, 
Online-инструментът за консултации 
относно цветовете и оформлението на 
обектите. По всяко време тук може да 
определите визията за оформление на 
Вашия собствен обект.
Knauf Farbservice – просто опитайте! 
Ако се нуждаете от помощ, се обърнете 
към нашите сътрудници.

www.knauf.de/farbservice
 

Knauf драскани мазилки Knauf влачени мазилки Knauf моделиращи мазилки Knauf мозаечна мазилка
(с пъстри камъчета)

За получаване на структурата на 
драсканата мазилка се нанася 
разтвор със структурно зърно от 
трошен материал  с пердашка, из- 
тегля се на дебелината на зърното и 
се изпердашва.
Резултатът е една лесна за почист- 
не изразена  структура, при  която 
се получава различна оптика в 
зависимост от големината на зър- 
ното.
Продукти на  Knauf:
Noblo, SP 260, Conni S, Kati S, Addi S

При влачените мазилки се получава 
структура, като най-напред се 
нанася с пердашка  разтвор с обло 
структурно зърно, изтегля се и се 
изпердашва. Така се получава една 
малко или повече открояваща се 
набраздена структура, която 
варира значително  в зависимост от 
големината на зърното. 

Продукти на  Knauf:
RP 240, Addi R

Клиентите, които харесват по- 
необичайното и са любители на 
специални структури, избират моде- 
лираща мазилка. Тя се нанася на 
произволна дебелина, след което 
по желание се структурира свобод- 
но  с мистрия или шпакла. Ако след 
това структурираните повърхности 
се минат със специална четка, се 
получава размазана структура. 

Продукти на  Knauf:
Carrara

Knauf филцови мазилки

Който желае  изискан външен вид, 
може да избере филцова структура 
на мазилката. При това се избягва 
напълно гладката повърхност,  а 
структурата не е подчертана. 
Филцовата мазилка се нанася   с 
мистрия,  или шпакла и се заглажда  
с гъба. По този начин финото 
структурно зърно  става видимо на 
повърхността.
 
Продукти на Knauf:
Noblo Filz

Тази мазилка е също много здрава и 
устойчива срещу вредни атмосфер-  
ни въздействия и микроорганизми. 
Нанася се на дебелина според 
големината на зърното и се заг 
заглажда с пердашка. Посредством 
различните големини на зърната от 
естествен камък се получават впе- 
чатляващи повърхности с ефект на 
мита мазилка. Подходяща е за цок- 
ли, стълбища и входове на сгради.
Продукти на  Knauf:
Butz
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Подготовка/начин на монтаж 

Плоскости 

Пренасяйте плоскостите винаги 

във вертикално положение. За 

транспорт на палетирана стока 

използвайте мотокар или кран. 

При поставяне на палета върху 

земята внимавайте да не 

повредите ръбовете и ъглите. 

Поставяйте плоскостите 

вертикално и задължително върху 

дългата им страна, преди да ги 

положите хоризонтално.

В случай на транспорт на 

плоскостите с електро/мотокар 

ги разположете върху палет. 

Основата трябва да е с 

достатъчна товароносимост. 

Преди монтаж съхранявайте 

плоскостите на място, защитено 

от влага и неблагоприятни 

атмосферни условия. Евентуално 

навлажнени плоскости следва да 

бъдат предварително двустранно 

изсушени в хоризонтално 

положение. 

Преди монтаж плоскостите 

трябва да се напаснат към 

температурата и влажността на 

въздуха. Температурата на 

материала и на околната среда 

не трябва да бъдат по-ниски от 

+5°C. Не се допуска работа с 

фугиращи, лепилни и армиращи 

смеси и мазилки при температура 

под  +5°C. 

Профили

Преди монтаж съхранявайте 

профилите на място, защитено от 

влага и неблагоприятни 

атмосферни условия. 

Продължителното им излагане на 

неблагоприятни атмосферни 

условия е недопустимо. 

При доставка изолационните 

материали са обвити във фолио, 

осигуряващо единствено 

краткотрайна защита. При 

необходимост от продължително 

съхранение използвайте закрито 

помещение или складирайте 

отвън поктити, но не директно 

върху земята. Продължително 

излагане на неблагоприятни 

атмосферни въздействия е 

недопустимо. 

Транспорт и съхранение 

Топлоизолация
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Плоскости 

Маркирайте върху плоскостта 

желаната разкройка или отвор. 

Зарежете плоскостта от едната 

страна като прекъснете 

стъклофазерната мрежа или 

хартията. Пречупете плоскостта 

по протежение на зарязаната 

линия, след което прекъснете 

стъклофазерната мрежа/хартия 

на обратната страна.  

За постигане на гладки 

повърхности на срез (например 

при външния контур) използвайте 

ръчен циркуляр с аспирация или 

махален прободен трион. 

Препоръчителна е употребата на 

твърдосплавен или диамантен 

режещ инструмент. 

За направата на отвори за 

кабели и тръби използвайте 

фреза или прободен трион. 

Диаметърът на отвора трябва да 

бъде с около 10 mm по-голям от 

този на тръбата. Оставащата 

хлабина уплътнете с маншета, 

подходяща уплътнителна смес или 

уплътнителна лента.  

Разкрояване/Отвори

Профили

Профили с дебелина до 0,7 mm 

се режат с помощта на ръчна или 

електрическа ножица. При 

разкрояване на 

корозионноустойчиви профили 

нанесете върху отрезния ръб 

ново антикорозионно покритие..  

Рязане на метал с дебелина над 

0,7 mm с помощта на ножица е 

невъзможно. За целта 

използвайте електрически 

режещи инструменти в 

зависимост от системата за 

антикорозионно покритие. Това е 

от особено голямо значение при 

нанасяне на лак или други 

органични покрития, за които 

съществува риск от повреждане 

под въздействие на 

температурата и на искренето по 

време на рязане. За подобни 

случаи Ви препоръчваме 

използването на лентов банциг 

за метал. 

Изолация 

Изолационните материали 

позволяват лесна обработка и 

монтаж. Теглото им е ограничено 

и позволява рязане на желания 

размер с подходящ нож. 

За определени изрези (напр. за 

тръби и захранващи кабели) 

използвайте предварително 

направените в профилите отвори. 

Подготовка/начин на монтаж 
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Моля, съблюдавайте гореупоменатите препоръки за транспорт и 

съхранение, техническите и информационните листи за безопасност 

на продуктите и се придържайте към указаните по-долу съвети:

 Избягвайте образуването на излишен прах на строителния обект 

       при работа с електрически трион. Вземете мерки за максимално 

       редуциране на праха от шлайфане и други източници. Осигурете 

       добра вентилация на работните помещения и/или използвайте 

       подходящи средства за защита на дихателните пътища. 

 Бъдете внимателни при работа с електрически инструменти. 

       Спазвайте инструкциите за безопасна работа. 

 При използване на системни компоненти спазвайте указанията 

       за подготовка и работа. 

 При работа с прахообразни продукти използвайте за смесване с 

       вода места с добра вентилация. Избягвайте контакт с очите и 

       кожата. В случай на замърсяване на очите незабавно изплакнете 

       с чиста вода. 

 При обработване на изолационни материали и рязане на 

       плоскости използвайте подходящо защитно облекло, предпазна 

       маска и ръкавици, а когато работата е на височина над главата - 

       предпазни очила. 

 Съблюдавайте националните предписания за здравословни и 

       безопасни условия на труд. 

Пълните текстове на Техническите и информационните листове за 

безопасност могат да бъдат предоставени по заявка.  

Подготовка/начин на монтаж 
Здравословни и безопасни условия на труд 
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Монтаж на външна стена Knauf  

Стъпка по стъпка: инструкция за еднослойна облицовка на външна 

стена с единична щендерна конструкция

1. Подготвителни дейности (планиране и подготовка 
на строителния обект)
Преди започване на монтажа извършете цялостна обща проверка на 

строителния обект. Обемът от дейности в рамките на тази проверка 

зависи от избраната система и конкретните условия на обекта.  

Използвайте единствено подходящи продукти:

    Външна облицовка 

    Вътрешна облицовка 

    Профили: изберете подходящата антикорозионна защита 

    Изолация: съблюдавайте изискваните класове на звукова, 

      топлинна изолация и противопожарна защита 

Проверете конструктивните изисквания. 

Проверете изискванията на други видове работи по сградата. 

Обърнете внимание на строителните толеранси, позиционирането на 

отворите за прозорци, перваза на прозореца и т.н. и в случай на 

необходимост - плъзгащите таванни свързващи елементи. 

Спазвайте подробните детайлни планове – особено в случаите, 

когато трябва да се избегнат топлинни мостове. Внимавайте при 

отвори, електрически и отоплителни инсталации и други захранващи 

линии. Проверете дали инсталацията на захранващите линии оказва 

въздействие върху противопожарната защита и шумовата изолация 

(да се вземат предвид специалните детайли). Броят на отворите за 

захранващи линии във фасадната стена трябва да бъде ограничен до 

минимум. 

2. Изграждане на носещата конструкция 

Изборът на металната носеща 

конструкция се определя от 

поставените към нея конструктивни 

изисквания. 

2.1. Отрежете на необходимата 

дължина UW-профилите и 

намажете рязаните повърхности с 

препоръчаното антикорозионно 

покритие. 

Указание: При системи с директно 

облицована външна стена и междуетажен монтаж UW-профилът не 

трябва да излиза извън етажната плоча с повече от 1/3 от ширината 

си. 

Моля, имайте предвид информацията в раздел 
„Конструкционни детайли“ за подробностите при 
анкериране на  UW-профилите. 

2.2. При местата на свързване на 

профилите с етажната плоча с цел 

предотвратяване на топлинни и 

звукови мостове, постигане на 

плътен и плавен преход и добро 

изглаждане на повърхността 

използвайте РЕ уплътнителни 

ленти.  

2.3. За осигуряване на 

херметичност при мястото на 

свързване на паропреградата с 

тавана/пода използвайте ивица 

ок. 15 cm от паропреградата и 

фиксирайте с помощта на Knauf 

Soliplan  върху РЕ уплътнителната 

лента на профила. 

2.4. За максимална херметичност 

при мястото на свързване 

използвайте  Knauf Solimur, респ. 

Knauf LDS шнур. След монтажа на 

UW профила свържете положената 

върху цялата площ  паропреграда 

към свободния край на 

15-сантиметровата свързваща 

ивица. 

2.5. Монтирайте UW-профилите 

горе и долу, използвайки 

допустимите за тази област 

крепежни елементи в съответствие 

с изискванията за  противопожарна 

защита. Съблюдавайте 

конструктивните изисквания за вид 

и брой на крепежните елементи.

2.6. Отрежете на необходимата 

дължина CW-профилите и 

намажете рязаните повърхности 

с препоръчаното 

антикорозионно покритие. 

2.7. Монтирайте вертикално 

CW-профилите в съответствие с 

височината на стената и на 

конструктивните изчисления 

(междуосово разстояние на 

щендерите - максимум 625 mm) и евентуално ги фиксирайте със 

свързващи ъгли към горната и долна точки. Използването на РЕ 

уплътнителна лента е задължително, ако UW и CW-профили влизат в 

контакт с други елементи на сградата (напр. стени, тавани, колони). 

Допълнителна информация към отворите ще намерите в раздел 

„Конструктивни детайли“.

Външна страна



≥15 mm 

≤250 mm 
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Монтаж на външна стена Knauf  

3.1. При монтажа на циментовите 

плоскости AQUAPANEL® Cement 

Board Outdoor е наложителна  

водонепропусклива мембрана. За 

целта използвайте AQUAPANEL® 

Tyvek® Stucco-Wrap™ мембрана.

Започнете с разполагането на 

мембраната отдолу нагоре, като 

осигурявате при всяко 

хоризонтално и вертикално 

съединение минимум 10 cm 

припокриване. 

3.2. Върху AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™ мембраната е 

маркирано минимално 

застъпване от 10 cm. 

3.3. Фиксирайте мембраната с 

лепяща лента или лепило преди 

монтажа на циментовите 

плоскости AQUAPANEL® Cement 

Board Outdoor. 

 

Закрепете  циментовите 

плоскости AQUAPANEL® 

Cement Board Outdoor към 

носещата конструкция с помощта 

на AQUAPANEL® Maxi винтове, 

като започнете в средата на 

циментовата плоскост и 

фиксирате последователно в 

посока към ъглите. При това е 

важно  плоскостта да лежи 

винаги върху носещата 

конструкция.

 

Отстояние между винтовете 

≤ 250 mm.

Отстояние спрямо ръба ≤ 15 mm.

Превъртане на винтовете е 

недопустимо. 

Указание: съблюдавайте 

отстояние между отделните 

плоскости от 3 до 5 mm. 

10 cm

4. Закрепване с винтове 3. Монтаж на водонепропускливата мембрана 
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6.1. Непосредствено след 

монтажа на циментовите 

плоскости носещата конструкция 

трябва да се защити от 

неблагоприятни атмосферни 

въздействия. За целта фугите се 

запълват с AQUAPANEL®  

фугираща смес - сива. 

6.2A. AQUAPANEL® 

фугопокривната лента (10 cm) се 

шпаклова симетрично вурху 

всички фуги.

6.2B. Ако се нанася само боя 

върху  AQUAPANEL® лепилна и 

армираща смес (сива) или 

AQUAPANEL® лепилна и 

армираща смес - бяла, за 

армиране на фугите използвайте 

AQUAPANEL® армираща лента  

с широчина 33 cm.

Предварително пробиване на 

циментовите плоскости по 

правило не е необходимо. 

Такова разпробиване се налага 

при дебелина на материала на 

профилите над 2 mm (в 

съответствие с  конструктивните 

изисквания) , а в случай на 

използване на поп-нитове се 

разпробиват предварително 

плоскостите и профилите. 

Поставете плоскосттите 

AQUAPANEL® Cement Board 

Outdoor хоризонтално  с 

разминаване на вертикалните 

фуги до носещата конструкция. 

Отстояние 3 - 5 mm между 

плоскостите се постига чрез 

дистанционен елемент. 

5. Разполагане на AQUAPANEL® Cement Board Out-

door 

6. Обработка на фуги 

Монтаж на външна стена Knauf 
Външна страна

При поставяне на следващия 

ред плоскости се убедете, че 

вертикалните фуги са изместени 

на минимум едно междуосово 

разстояние на щендерите. 

6.3. Главите на винтовете се 

закриват с AQUAPANEL® 

фугираща смес - сива.t.

Обвивката на сградата вече е 
затворена и я предпазва от 
неблагоприятни атмосферни 
влияния. Така шпаклованата 
външна повърхност на фасадата 
може да остане незащитена в 
продължение на максимум 6 
месеца.  Преди нанасяне на 
мазилката плоскостите трябва да 
се почистят и изсушат. Рязаните 
ръбове да се защитят. Може да се 
започне с вътрешните 
довършителни работи в сградата 
преди измазване на външната 
страна на фасадата. 



4 mm

2 mm

(5 mm)

 AQUAPANEL®  
Лепилна и армираща смес - бяла (сива)

_4140

7. Нанасяне на шпакловката и поставяне на 

стъклофазерната мрежа 

Плоскостите AQUAPANEL® 

Cement Board Outdoor се 

шпакловат с  AQUAPANEL® 

лепилна и армираща смес 

независимо от последващото 

покритие (боя или мазилка). 

Към този момент фугите са 

армирани и затворени, а главите 

на винтовете - шпакловани с  

AQUAPANEL® фугираща смес - 

сива.

С помощта на назъбена 

маламашка с прорез 8 mm 

нанесете слой AQUAPANEL® 

лепилна и армираща смес - бяла 

с дебелина 4 mm, а с 

AQUAPANEL® лепилна и 

армираща смес (сива) - 5 mm. 

Внимателно положете 

стъклофазерната мрежа и с 

помощта на гладка мистрия 

нанесете върху нея слой с 

дебелина 2 mm, като по този 

начин покриете изцяло мрежата и 

изгладите евентуални неравности. 

Времето на съхнене на 

AQUAPANEL® лепилна и 

армираща смес - бяла по цялата 

дълбочина на слоя е един ден, а 

на AQUAPANEL® лепилна и 

армираща смес (сива) - 1 ден за 1 

mm дебелина на слоя.   

Всички указания за време зависят 

от конкретните климатични 

условия. 

Допълнителна информация е 
поместена в раздел „Опции за 
обработка на външните 
повърхности“ (стр. 30 и 

следващите). 

Изборът на продукта за 

съответното приложение се 

определя от изискванията за 

степен на топлоизолация, на 

шумоизолация и на 

противопожарна защита. С 

помощта на остър нож нарежете 

изолационния материал на 

необходимите широчина и 

дължина.  

8. Вграждане на изолационния материал 

9. Монтаж на паропреградата 

Ако е планирана двуслойна 

вътрешна облицовка с плоскости, 

паропреградата може да бъде 

разположена и между двата слоя 

плоскости. 

Паропреградата се монтира 

чрез застъпване. Това правило 

важи и при места на свързване с 

други сградни елементи. 

Използвайте подходящи лепила и 

уплътнителни ленти. 

За постигане на оптимална 

въздухонепропускливост 

уплътнявайте максимално 

отворите в сградните елементи 

за преминаване на захранващи 

линии. 

Закрепете гипскартона към 

носещата конструкция, 

използвайки подходящи рапидни 

винтове. 

10. Монтаж на гипскартон (за сухи помещения)
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Оставете фугиращата смес да 

изсъхне в продължение на около 

1 час, като след това 

внимателно загладете с шкурка 

местата с повече нанесен 

материал. Накрая отстранете 

праха от готовата повърхност.

Шпакловане на фугите 

(например плоскости от 

гипскартон с полукръгли скосени 

ръбове HRAK). За целта 

използвайте шпакла и 

подходяща фугираща смес 

(напр. UNIFLOTT). При двуслойни 

системи задължително 

шпакловайте и фугите на първия 

слой преди монтиране на 

плоскостите от втория слой. 

11. Обработка на фуги   

Придвижвайте шпаклата надолу 

по протежение на фугата с 

достатъчен натиск за 

изтласкване на наличния въздух, 

след което оставете материала 

да изсъхне в продължение на 

около 1 час. Внимателно 

загладете с шкурка евентуални 

локални неравности и 

отстранете праха от 

повърхността. 

Монтаж на външна стена Knauf 
Отвътре

Нанесете допълнителен тънък 

слой фугираща смес, отстранете 

излишния материал и изгладете 

фугата на широчина около 100 

до 200 mm. 

Ако резултатът след запълване и 

изсъхване на фугите е 

незадоволителен, нанесете 

допълнителен слой фугираща 

смес UNIFLOTT. Загладете 

фугата и изчакайте изсъхването 

на материала. Незначителни 

неравности могат да бъдат 

изравнени чрез леко шлайфане 

така, че фугата да стане равна и 

гладка по цялото протежение. 

При необходимост нанесете 

съответен пастообразен 

финишен слой.  Незначителни 

неравности позволяват 

изглаждане чрез леко 

шлайфане. Отстранете 

попадналия върху фугата прах. 

Указание: грундирането на 

повърхността зависи от 

избрания начин на обработка 

на повърхността. 

В раздел „Покрития на 
вътрешни повърхности“ (стр. 46 
и следващите) е поместена 
допълнителна информация по 
тази тема. 

Указания за нанасяне на интериорни                 

покрития (за сухи помещения) 



_ 4342
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Покрития на вътрешната повърхност на фасадната стена 

1. Опции за оформление на вътрешната повърхност 

на фасадната стена  

Възможностите за облицоване зависят от вида на приложение на 

външната стена KNAUF. Плоскостите за вътрешно приложение се 

избират в зависимост от стандартните изисквания, както и тези за 

защита от влага, огнезащита, звукоизолация и удароустойчивост. 

Виж страници 12-13, 18

Качество на повърхността Q1 Q2 (Standard) Q3 Q4

Øïàêëîâàíà ïîâúðõíîñò Ãëàäêà ïîâúðõíîñò çà íîðìàëíè 

èçèñêâàíèÿ êúì âúíøíèÿ âèä. 

Ãëàäêà ïîâúðõíîñò  çà ïî-

âèñîêè èçèñêâàíèÿ êúì âúíøíèÿ 

âèä. 

Ãëàäêà ïîâúðõíîñò çà âèñîêè 

èçèñêâàíèÿ êúì âúíøíèÿ âèä. 

Åñòåòè÷åñêè èçèñêâàíèÿ Íÿìà Íîðìàëíè Ôèíà ïîâúðõíîñò. Äîïóñòèìè ñà 

íåçíà÷èòåëíè è âèäèìè ïîä 

äèðåêòíà ñâåòëèíà ðúáîâå è 

äðàñêîòèíè,  êàêòî è ìàëêè 

ñåíêè ïðè ñâåòëèíà ïîä ìàëúê 

úãúë.  

Ìíîãî âèñîêè. Ìèíèìàëíè 

ðúáîâå è äðàñêîòèíè. Âèäèìèòå 

ïðè ñâåòëèíà ïîä ìàëúê úãúë 

ñåíêè ñà ïî÷òè èçöÿëî 

îòñòðàíåíè. 

Èçèñêâàíèÿ êúì ïðèëîæåíèåòî Ôóãèòå è ãëàâèòå íà âèíòîâåòå 

ñà øïàêëîâàíè. 

Ôóãèòå è ãëàâèòå íà áîëòîâåòå 

ñà øïàêëîâàíè, çàãëàäåíè è ïðè 

íåîáõîäèìîñò øëàéôàíè çà 

îñèãóðÿâàíå íà ïëàâåí ïðåõîä 

êúì ïîâúðõíîñòòà íà 

ïëîñêîñòèòå. 

Ôóãèòå è ãëàâèòå íà âèíòîâåòå 

ñà øïàêëîâàíè (Q2), âúðõó 

öÿëàòà ïîâúðõíîñò å èçòåãëåí 

òúíúê ñëîé øïàêëîâú÷íà ñìåñ 

çà çàïúëâàíå íà õàðòèåíèòå 

ïîðè, øëàéôàíå íà îòäåëíè 

ìåñòà ïðè íåîáõîäèìîñò. 

Ôóãèòå è ãëàâèòå íà âèíòîâåòå 

ñà øïàêëîâàíè (Q2), âúðõó 

öÿëàòà ïîâúðõíîñò å èçòåãëåí 

òúíúê ñëîé ñ ìèíèìàëíà 

äåáåëèíà 1 mm, åâåíòóàëíî 

øëàéôàíå. 

Ïðèãîäíîñò íà ãîòîâàòà 

ïîâúðõíîñò 

Ïðèãîäíà åäèíñòâåíî çà 

ôóíêöèîíàëíè ïðèëîæåíèÿ, 

êîãàòî ñå èçèñêâà ñòàáèëíîñò, 

îãíåóñòîé÷èâîñò è 

çâóêîèçîëàöèÿ, íàïðèìåð 

øïàêëîâàíå íà ôóãèòå íà 

ïúðâèÿ ïëîñêîñòåí ñëîé, 

ïðåäâèäåí çà îáëèöîâàíå ñ 

ïëî÷êè èëè çà ïîêðèâàíå ñ 

äåáåë ñëîé ìàçèëêà. 

Ñòåííà îáëèöîâêà ñúñ ñðåäíà è 

ãðóáà ñòðóêòóðà, ìàòîâà 

ôóãèðàùà ñìåñ, ñðåäíî è ãðóáî 

ñòðóêòóðèðàíî ïîêðèòèå ñ áîÿ, 

ñ ãîëåìèíà íà çúðíîòî íàä 1 

mm. 

Ñòåííà ïîâúðõíîñò ñ ôèíà 

ñòðóêòóðà, ìàòîâà ôèíà 

ñòðóêòóðà íà ïîêðèòèåòî ñ áîÿ, 

ñ ãîëåìèíà íà çúðíîòî ïîä 1 

mm.

Ãëàäêà èëè ëúñêàâà 

ïîâúðõíîñò, íàïð. 

ìåòàëèçèðàíè òàïåòè èëè 

âèíèëîâè òàïåòè, ëàçóðè, 

ïîêðèòèÿ ñ áîÿ èëè ïîêðèòèÿ 

äî êîïðèíåíî ìàòîâ åôåêò, 

ñïåöèàëíè äåêîðàòèâíè 

ïîâúðõíîñòè. 

Èçèñêâàíèÿ êúì ðàâíèííîñòòà Ñúáëþäàâàéòå âàëèäíèòå íàöèîíàëíè ñòàíäàðòè. 

Óêàçàíèå Íà÷èíúò íà ãðóíäèðàíå íà ïîâúðõíîñòòà çàâèñè îò æåëàíèÿ òèï íà îôîðìëåíèå

2. Класове за качество на повърхностите  

Възможни са различни варианти на оформление на повърхността на 

гипскартонените плоскости.  Резултатът зависи от заявената в 

тръжната документация услуга и от качеството на изпълнение. 

След шпакловане на фугите могат да се постигнат четири степени на 

качество на повърхността

Ниво на качество съгл. лист 2 “Шпакловане на гипкови плоскости - качество на готовата 

повърхност“ на индустриална група „Гипсови плоскости“ (IGG), задаваща 4 нива. 

Обща информация 
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Knauf Uniflott:  

Гипсова шпакловъчна смес за ръчно нанасяне в сухи 

помещения. 

Knauf Trias/ Knauf Uniflott имрегниран: 

Хидрофобирана гипсова шпакловъчна смес за ръчно 

нанасяне при системи за сухо строителство. 

Knauf Readygips: 

Пастообразна гипсова шпакловъчна

смес за повърхности с клас на качество  Q3 и Q4

Knauf Multi-Finish/Multi-Finish M:

Тънкослойна мазилка и шпакловъчна смес за машинно 

нанасяне. 

Knauf хартиена фугопокривна лента:

Армираща ленти за шпакловане на фуги 

Knauf грунд за мазилка: 

Бял адхезивен и запечатващ грунд за мазилки вурху 

гипскартон 

Указания: допълнителна информация е налична в съответната

документация на Knauf 

Покрития на вътрешни повърхности

3. Обработка на фуги и повърхности: гипсови 

плоскости 
 
За затваряне на фуги и грундиране на повърхността могат да бъдат 

използвани следните материали: 

За сухи помещения 
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Q1

Q2

Q3

Q4

Класове на качество 

Knauf Trias/Uniflott/ 

Uniflott импрегниран

Технически необходима шпакловка - за повърхности без изисквания към външния вид 

Knauf Trias/Uniflott/ 

Uniflott импрегниран +

фугопокривна лента, хартиена 

Knauf Trias/Uniflott/ 

Uniflott импрегниран

Knauf Trias/Uniflott/ 

Uniflott импрегниран +

фугопокривна лента, хартиена 

Knauf Trias/Uniflott/ 

Uniflott импрегниран/  

Readygips

За повърхности с по-високи изисквания към външния вид

Knauf Trias/Uniflott/ 

Uniflott импрегниран +  

фугопокривна лента, хартиена и 

Readygips

Knauf Trias/Uniflott/ 

Uniflott импрегниран/ Readygips

или грунд за мазилка и

Multi-Finish/Multi-Finish M

За повърхности с най-високи изисквания към външния вид 

Knauf Trias/Uniflott/Uniflott 

импрегниран + 

фугопокривна лента, хартиена

Readygips или грунд за мазилка 

и Multi-Finish/Multi-Finish M

За повърхности с по-високи изисквания към външния вид

 HRAK – полукръгъл потънал надлъжен ръб / 

HRK – полукръгъл надлъжен ръб / 
AFK – надлъжен ръб на панела                          
Knauf Trias/Uniflott/Uniflott импрегниран 

Рязан с остри ръбове и фаска /смесена фуга                              

Knauf Trias/Uniflott/Uniflott импрегниран 
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Покрития на вътрешни повърхности

Допълнителни възможности за 

обработка на повърхността:

Стъпка 3 

За постигане на клас на 

качество Q3

След изсъхване шлайфайте 

цялата повърхност с шкурка с 

едрина >120. 

Стъпка 4 

За постигане на клас на 

качество Q4 

Почистете от прах повърхността 

и нанесете тънък слой финишна 

шпакловка AQUAPANEL® Q4 

Finish, след което полирайте 

повърхността. Постигането на 

клас на качество Q4 зависи от 

качеството на изпълнение на 

шпакловъчните работи 

(AQUAPANEL® Q4 Finish е 

непригоден за места, изложени 

на водни пръски).

Стъпка 1 

Изстъргваме втвърдилото се 

AQUAPANEL® лепило за фуги 

(PU), след което обработваме 

цялата повърхност с  

AQUAPANEL® грунд.

Стъпка 2

Обработка на фугите с 

AQUAPANEL® Q4 Finish за 

фиксиране чрез шпакловане на 

фугопокривната лента от 

съклофазерна мрежа. Нанасяне 

на допълнителен слой  

AQUAPANEL® Q4 Finish с цел 

закриване на главите на 

болтовете. Отстраняване 

наизлишния материал. 

Циментовите плоскости се 

залепват с AQUAPANEL® лепило 

за фуги (PU). След втвърдяване 

(обикновено на следващия ден) 

излишното лепило се изстъргва . 

Монтажът на плочките може да 

започне веднага след нанасяне 

на  AQUAPANEL® грунд. 

Подготовка

Изстържете втвърденото лепило за 

фуги AQUAPANEL® Fugenkleber 

(PU), след което нанесете по 

цялата повърхност 

AQUAPANEL® грунд. 

Стъпка 1 

За постигане на клас на качество 

Q1 

Нанасете AQUAPANEL® 

фугираща и шпакловъчна смес - 

бяла по цялата площ, след което 

вложете армиращата мрежа в 

слоя. 

 

Стъпка 2 

За постигане на клас на качество 

Q2

Нанесете втори тънък слой   

AQUAPANEL® фугираща и 

шпакловъчна смес - бяла, след 

което загладете повърхността. 

Указание: По този начин се 

осигурява изпълнение на 

изискванията за удароустойчивост.

4. Обработка на фуги: циментови плоскости за 
вътрешно приложение AQUAPANEL® Cement Board 

4a. Стандартно приложение за производство на 

устойчиви на удар стени 

4b. Приложение без армираща мрежа (места на 

употреба без водни пръски) 

Опция 1 : система с AQUAPANEL® фугираща и шпакловъчна смес - 

бяла. 

Опция 2: система единствено с AQUAPANEL® Q4 Finish. При този 

по-бърз вариант отпада употребата на армираща мрежа. 

За мокри и влажни помещения 
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Стъпка 3

Нанесете допълнителен слой 

AQUAPANEL® Q4 Finish с 

широчина около 20 cm, който да 

припокрие първия слой от всяка 

страна с около 5 cm. 

Шпакловайте главите на 

винтовете и отстранете 

излишния материал. 

Стъпка 4 

За постигане на клас на 

качество Q3

Нанесете с помощта на гладка 

маламашка слой AQUAPANEL® 

Q4 Finish с минимална дебелина 

1 mm.  След изсъхване 

повърхността по правило трябва 

да се шлайфа, след което се 

нанася втори слой 

AQUAPANEL® Q4 Finish с 

дебелина 0,5 mm. След 

изсъхване повърхността се 

шлайфа с шкурка с едрина > 

120. 

Стъпка 5 

За постигане на клас на 

качество Q4 

Нанесете  тънък слой 

AQUAPANEL® Q4 Finish и 

шлайфайте след изсъхване. 

Достигането на клас на качество 

Q4 зависи от качеството на 

изпълнение на шпакловъчните 

работи. 
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10 cm

10 cm

При направата на отвори за 

врати и прозорци следва да се 

имат предвид конструктивните 

изисквания и при необходимост 

да се използват помощни 

конструкции. Паропреградата да 

бъде изпълнена в съответствие със 

спецификацията на сградата. 

Стъпка 1

Позиционирайте на правилното 

място носещата конструкция и я 

фиксирайте с необходимите 

анкерни болтове. Монтажът на 

мембрана AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™ извършете отдолу 

нагоре. 

Стъпка 2

Монтирайте хоризонтално 

мембрана AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™. Преди монтажа на 

плоскостите използвайте 

залепваща лента за фиксиране 

на AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™. 

Стъпка 3

На горната хоризонтална 

повърхност на отвора 

разположете и фиксирайте със 

залепваща лента едно 

допълнително парче мембрана 

AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™ (вж. фигурата). Да се 

спазва минимално застъпване от 

15 cm. 

Стъпка 4

Поставете със застъпване 

водонепропускливия слой. 

Минимален размер на 

хоризонталните и вертикални 

застъпвания - 10 cm. 

Мембраната AQUAPANEL® 

Tyvek® StuccoWrap™ трябва да 

мине пред отворите, след което 

се изрязва в центъра на отвора. 

Стъпка 5

Върху долната хоризонтална 

повърхност на отвора се полага 

и фиксира със залепваща лента 

едно допълнително парче 

мембрана AQUAPANEL® 

Tyvek® StuccoWrap™ (вж. 

фигурата). Да се спазва 

минимално застъпване от 15 cm. 

Стъпка 6

Сгънете мембраната 

AQUAPANEL® Tyvek® 

StuccoWrap™  към вертикалните 

повърхности на отвора и ги 

фиксирайте със залепваща 

лента. 

Стъпка 7

Подсилете ъглите на прозореца 

чрез залепени под 45Ì 

допълнителни ивици залепваща 

лента. 

10 cm

Конструктивни детайли

Плоскости 

Направа на отвори 
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Конструктивни детайли 

Подсилване на ъглите

AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor опира челно в ъглите. 
Външен ъгъл: подсилва се с 
помощта на PVC-ъглов профил 
със стъклофазерна мрежа, 
използван също и при монтажа 
на системите за  фасадна 
топлоизолация ETICS, след което 
се фиксира чрез шпакловане с  
AQUAPANEL® лепилна и 
армираща смес. Шпаклованата 
по цялата площ стъклофазерна 
мрежа AQUAPANEL® се полага 
по цялата площ до ъгъла и застъпва стъклофазерната мрежа на 
ъгловия профил. 
Вътрешен ъгъл: усилва се с помощта на ъгли с мрежа - обичайна 
компонента от системите ETICS. 

Свързващи елементи 

Указание: уплътнявайте по 

надлежния начин всяка 

изградена връзка. 

При свързване на плоскостите 

към други конструктивни 

елементи (стени, плочи и др.) 

осигурявайте нужното свободно 

компенсационно пространство с 

цел предотвратяване на  

деформации. 

За гарантиране на 

необходимите ветро- и 

въздухонепропускливост 

осигурете застъпване на 

мембраната AQUAPANEL® 

Tyvek® StuccoWrap™ с 

паропреградата. 

T- образна връзка на външната 

стена, еднощендерна 

конструкция 

T- образна връзка на външната 

стена, двущендерна конструкция 

Отвори за врати и прозорци 

Плоскостите се монтират до 

щурца на прозореца. Да се 

избягват фуги в ъглите на 

отвора, тъй като те могат да 

доведат до пукнатини и дупки.

Укрепете ъглите на прозореца 

чрез AQUAPANEL®  

стъклофазерна мрежа с размери 

50 x 30 cm.
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Ceiling 

a

< 1/3 a

≥ 5 cm

a

≥ 1/3 a
≤ 1/2 a  ≥ 5 cm

При необходимост използвайте 

плъзгаща връзка към таван. 

Проверете дали отстоянията и 

размерите на анкерите и ъглите 

съответстват на конструктивните 

изисквания. Да се използват 

единствено допустими за тази 

област на приложение крепежни 

елементи. 

Плъзгаща връзка към таван Долен и горен край на фасадната стена
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Конструктивни детайли 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Плоскостта AQUAPANEL® Cement Board Outdoor е 
изключително пригодна за заобляния и огънати стени. 
Преди монтаж плоскостите подлежат на предварително 
сухо огъване. Фините пукнатини, които могат да се 
появят на повърхността, не влошават якостта и 
функционалността на плоскостта. Носещата 
конструкция трябва да бъде съобразена с 
дъгообразната форма на предварително огънатата 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor плоскост. При 
малки радиуси се препоръчва монтаж на допълнителни 
щендерни и носещи профили, като разстоянието между 
тях не трябва да надвишава 312,5 mm. В зависимост от 
широчината на плоскостта са възможни радиуси на 
огъване на циментовите плоскости AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor равни на минималния радиус на 
конструкцията.  

Радиус на огъване:
Размер на плоскостта: 1200 x 2000  -  3000 mm;
Минимален радиус на огъване ≥ 3m
Ивици: 300 x 2000  -  3000 mm;
Минимален радиус на огъване ≥ 1m
 

Огънати външни стени и фасадни конструкции 



Огънати стенни и фасадни конструкции   

Монтаж на AQUAPANEL® Cement Board Outdoor с различни радиуси 

Детайли   Мащаб 1:5

Вътрешна дъга - вдлъбната, външна дъга - изпъкнала 

Knauf UW runner

Knauf stud

AUQAPANEL® 
Cement Board Outdoor

Knauf sinus profile

AUQAPANEL® 
Cement Board Outdoor

Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW runner

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Radius 3000 mm Radius 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

face side face side

d 

d 

ра
ди

ус

ра
ди

ус

Видима страна Видима страна

Knauf UW runner

Knauf stud

 

Knauf sinus profile

 
Cement Board Outdoor

Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW runner

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Radius 3000 mm Radius 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

face side face side

d 

d 

ra
di

us

ra
di

us

AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Knauf UW профили

Knauf профили 

Гъвкав U-съединителен профил 

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Крепежни елементи 

Knauf UW-профил

Огъване в сухо състояние:

Указание: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor се огъва в сухо 

състояние преди монтаж. Фините пукнатини върху повърхността, 

които могат да се появят при това действие, не намаляват 

здравината и функционалността на плоскостите. Разстояние между 

осите на щендерните профили ≤ 312,5 mm

(Външен радиус).

Knauf UW profile

Knauf profile

 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Knauf sinus flexible U-connection profile

 
Cement Board Outdoor

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW profile

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Радиус 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

visible side visible side

d 

d 

ra
di

us

ra
di

us

1200

1200

Knauf UW profile

Knauf profile

 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Knauf sinus flexible U-connection profile

 
Cement Board Outdoor

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW profile

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Радиус 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

visible side visible side

d 

d 

ra
di

us

ra
di

us

1200

1200

AQUAPANEL® фугопокривна лента (10cm)

AQUAPANEL® фугираща смес  - сива 
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Монтаж на плоскости с широчина 1200 mm и r ≥ 3,0 m Монтаж на плоскости с широчина 300 mm и r ≥ 1,0 m

Дебелина на 
плоскостта 

Biegeradius r der AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor 

d Øèðî÷èíà 300 mm Øèðî÷èíà 1200 mm

mm mm mm

12,5 ≥ 1000 ≥ 3000

Äúëæèíà íà 
ðàçêðîåíàòà ïëîñêîñò – 
L

Úãúë α = 90° Ъгълα α α= 180° Всички ъгли до αα = 180°
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Гипскартон 
С гипскартон е възможно изграждане на почти всички огънати под 

формата на цилиндър повърхности. С цел осигуряване на 

равномерно огъване разстоянието между щендерните, респ. носещи 

профили не трябва да надвишава 312,5 mm. 

Конструктивни детайли 
Огънати вътрешни стени 



П
одлож е н а н а  н а т и ск  с трана 

П
одложена на натиск страна  видима страна 

d

d

rr

в и д и м а  с т р а н а
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Конструкция с огъната вътрешна стена  

Вътрешна дъга - вдлъбната, външна дъга - изпъкнала 

Мокро огъване:

1. Отрязаните по дължина гипскартонени плоскости се разполагат   

        върху скара от профили или подобни нагоре с подлежащата на 

натиск страна, като по периферията излизат извън скарата с 

цел откапване на излишната вода. 

2. Перфорирайте плоскостта надлъжно и напречно с валяк с 

игли.

3. С пулверизатор или валяк от агнешка кожа намокрете 

плоскостта и изчакайте да попие в продължение на няколко 

минути, след което повторете многократно процедурата до 

момента, в който започне да изтича излишна вода. 

4. Положете плоскосттта върху предварително подготвения 

шаблон, след което я огънете, фиксирайте със залепваща лента и я 

оставете да изсъхне. 

Сухо огъване

1. Огънете гипсокартонените плоскости напречно върху Knauf CW-

щендерите. 

2. С рапидни винтове закрепете плоскостта по протежение на дъгата. 

Указания за огъване на плоскости 

Дебелина на плоскостта Радиус на огъване r на строителните 
плоскости на Knauf 

d mm
Îãúâàíå â ñóõî 
ñúñòîÿíèå mm

Îãúâàíå â ìîêðî 
ñúñòîÿíèå mm

6,5 ≥ 1000 ≥ 300

9,5 ≥ 2000 ≥ 500

12,5 ≥ 2750 ≥ 1000

Ñàìî íàäëúæíî îãúâàíå 

Äúëæèíà â ïëàí - L

Úãúë α = 90° Ъгълα α = 180° Âñè÷êè úãëè äî α = 180°

Приспособление за 
огъване 

Ъгъл или CD-профил за 
подпиране на плоскостта 
Ивици плоскост
Плоскост d ≥ 12,5 mm

Детайли  Мащаб 1:5

Указания за монтаж

1. Зарежете с ножица за ламарина външния фланш в областта на 

щанцоването. 

2. Напасвайте UW профила към желания радиус. 

3. Свържете CW профилите с щанцования UW профил (синус профил) 

посредством щанц клещи

4. Облицовайте напречно с плоскости

Разстояние между CW-профилите: ≤ 312,5 mm (външен радиус) 

Разстояние между анкерирането: ≤ 300 mm

Мокро огъване
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Летва за 
фиксиране на 
плоскостта 

Приспособление за 
огъване

Свържете UW-профила със синусовия 
профил посредством щанц клещи

CW-профил

Фиксирайте чрез щанц клещи 
синусовата лента със синусовия 
фланец 

Огънат синус профил 

Профил Knauf синус 

Например рапиден винт TN

Knauf Uniflott + Knauf 
фугопокривна лента 

UW-профил 

Огъната плоскост Knauf 

Закрепващи елементи - 
напр. Knauf пластмасов 
дюбел с винтОгъната плоскост Knauf 
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Електрически винтозавивач

Използва се за фиксиране на 

плоскостите с винтове. 

Оборудван е с настройване на 

дълбочината на потъване на 

винтовете. 

Бъркалки 

За разбъркване на вътрешни, 

външни мазилки и шпакловъчни 

смеси. Препоръчителни обороти 

на въртене на бъркалката: 600 

U/min. 

Инструменти 
за изграждане на външна стена Knauf по технология AQUAPANEL® 

Нож за изолационни материали  

Ножица за ламарина 

Електрически циркуляр

Електрически прободен трион 

Макетни ножове

За рязане на циментови и 

гипсови плоскости: маркирайте 

размерите върху плоскостта с 

линия и молив. Зарежете едната 

страна с нож, за да прекъснете 

стъклофазерната мрежа, респ. 

хартията, след което отчупете 

плоскостта по дължина на 

зарязването. 

За срезове с остри ръбове и 

направа на отвори за кабели и 

тръби се използват прободни 

триони с резец от твърд метал 

или диамантен резец. 

Диаметърът на отвора трябва да 

бъде с около 10 mm по-голям от 

този на тръбата. 

За срезове с остри ръбове се 

използва циркуляр с аспиратор 

и дискове от твърд метал, респ. 

диамантни дискове.  

За разкрояване на изолационни 

материали 

За рязане на метални профили 
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Други инструменти 

Мистрии 

Използвайте различни видове 

мистрии за нанасяне на 

фугираща, шпакловъчна, 

лепилна и армираща смеси, 

мазилки и т.н.

За да се гарантира нанасянето 

на необходимото количество 

материал върху плоскостта, 

използвайте назъбени 

маламашки. Например при 

работа с AQUAPANEL® 

лепилна и армираща смес 

използвайте маламашка с 

гребен 10 mm. 

 

Дървен метър  

Молив 

Шнур-чертилка 

Нивелир

Knauf PFT G4/G5

За разбъркване на вътрешни, 

външни мазилки и на 

шпакловъчни смеси. 
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Разход на материали 

Необходими материали Мерна единица На 1 m2

Knauf ãèïñêàðòîí m2 1,0

Ðàïèäåí âèíò/âèíò Diamant áð. 15

Knauf Uniflott kg îêîëî 0,25

Knauf Uniflott èìïðåãíèðàí kg îêîëî 0,25

Knauf Fugenfüller ôóãîïúëíèòåë ëåê kg îêîëî 0,25

Knauf Readygips çà Q2 kg/çà ëèíååí ìåòúð ôóãà îêîëî 0,3

Knauf Readygips çà Q3, áàçèðàí íà Q2 kg îêîëî 0,7

Knauf Readygips çà Q4, çà 1 mm äåáåëèíà kg îêîëî 1,5

Knauf Multi-Finish/Multi-Finish M kg; äåáåëèíà íà ñëîÿ 1 mm îêîëî 1,1

Knauf ôóãîïîêðèâíà ëåíòà m ïî íåîáõîäèìîñò 

Knauf äúëáî÷èíåí ãðóíä ml îêîëî 70 - 100

Knauf ñïåöèàëåí ãðóíä g îêîëî 100 - 150

Knauf ãðóíä çà ìàçèëêà g îêîëî 250

AQUAPANEL® Cement Board Indoor m2 1,0

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå (SN, SB) áð. 20, ðàçñòîÿíèå ìåæäó îñèòå íà ùåíäåðíèòå ïðîôèëè 417 mm

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå (SN, SB) áð. 25, ðàçñòîÿíèå ìåæäó îñèòå íà ùåíäåðíèòå ïðîôèëè 312 mm

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå (SN, SB) áð. 15, ðàçñòîÿíèå ìåæäó îñèòå íà ùåíäåðíèòå ïðîôèëè 625 mm

AQUAPANEL® Ëåïèëî çà ôóãè (PU) ml 50

AQUAPANEL® Ãðóíä g 40 - 60

AQUAPANEL® ôóãèðàùà è øïàêëîâú÷íà ñìåñ (ñèâà) kg; äåáåëèíà íà ñëîÿ 1 mm 0,7 (3,5 çà äåáåëèíà íà ñëîÿ â ñóõî ñúñòîÿíèå 5 mm)

AQUAPANEL® ñòúêëîôàçåðíà ìðåæà m2 1,1

AQUAPANEL® Q4 Finish kg; äåáåëèíà íà ñëîÿ 1 mm 1,7 (3,4 çà äåáåëèíà íà ñëîÿ â ñóõî ñúñòîÿíèå 2 mm)

Ôóãîïîêðèâíà ñòúêëîôàçåðíà ëåíòà m 2,1

Knauf Insulation LDS 2, 10, 100 m² 1,0

Knauf Insulation LDS Soliplan, Solitwin, Solitop, Solifit, Solimur, åêñïàíäèðàù øíóð m ïî íåîáõîäèìîñò 

Knauf Insulation LDS ãðóíä m² ïî íåîáõîäèìîñò 

Knauf Insulation LDS óíèâåðñàëíà ìàíøåòà, ìàíøåòà çà òðúáíè îòâîðè áð. ïî íåîáõîäèìîñò 

Вътрешна страна 

Информация относно системите за вътрешно 

приложение на Knauf с гипсокартон  

W11 Knauf преградни стени с метална конструкция 

Огнезащита с Knauf 

Knauf системи за звукоизолация 

Изисквания, препоръки, методи на изчисление 

Информация за специални видове гипсови 

плоскости на Knauf 

K716 Knauf Diamant 

W15 Knauf Diamant 

K451/K751 Fireboard  

K717 Knauf Silentboard 

W35/W61/W62 масивна строителна плоскост 

Информация за Knauf-системи за вътрешно приложение с 

циментови плоскости  AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL®  системна брошура Indoor

Информация за системни компоненти на Knauf и гипсови 

шпакловки 

K432 Knauf Trennfix 

K434 Knauf уплътнителна лента 

K442a Knauf фугопокривна лента Kurt

K451 Knauf дълбочинен грунд 

K459 Knauf специален грунд 

K462 Knauf финишна пастообразна шпакловъчна смес 

K462 Knauf Fugenfüller Leicht фугопълнител лек

K464 Knauf Readygips

K467 Knauf Uniflott

Покажи ми фугите си, за да добия представа за професионализма ти

Сухото строителство - лесно, бързо и сигурно 

Knauf Readygips - висококачествени и доставящи удовлетворение 

повърхности 

Перфекционизмът има своите предпоставки - грундовете на Knauf

Информация за Knauf Insulation

Въздухонепропускливостта защитава сградата

Допълнителна информация
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Разход на материали: AQUAPANEL® Мерна единица На 1 m2

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (åäíîñëîéíà) m2 1,0

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap ìåìáðàíà ™ m2 1,1

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå (SN, SB) áð. 15, ìåæäóîñîâî ðàçñòîÿíèå íà ùåíäåðèòå625 mm

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå (SN, SB) áð. 20, ìåæäóîñîâî ðàçñòîÿíèå íà ùåíäåðèòå417 mm

AQUAPANEL® Maxi âèíòîâå (SN, SB) áð. 25, ìåæäóîñîâî ðàçñòîÿíèå íà ùåíäåðèòå 312 mm

AQUAPANEL® ôàñàäíè âèíòîâå áð. 15, ìåæäóîñîâî ðàçñòîÿíèå íà ùåíäåðèòå 625 mm

AQUAPANEL® ôóãèðàùà ñìåñ - ñèâà kg 0,7

AQUAPANEL® ôóãîïîêðèâíà ëåíòà (10 cm) m 2,1

AQUAPANEL® àðìèðàùà ëåíòà m 2,1

AQUAPANEL® ëåïèëíà è àðìèðàùà ñìåñ (ñèâà) kg 7,8 çà äåáåëèíà íà ñëîÿ â ñóõî ñúñòîÿíèå 5 mm

AQUAPANEL® ñòúêëîôàçåðíà ìðåæà m2 1,1

AQUAPANEL® ãðóíä çà ìàçèëêà g 100-150

AQUAPANEL® Ìèíåðàëíà ôèíèøíà ìàçèëêà kg îêîëî 3,0 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2 mm  (ðàçìåð íà çúðíîòî 2 mm)

AQUAPANEL® èçðàâíÿâàùà áîÿ l 0,22 (çà AQUAPANEL® Ìèíåðàëíà ôèíèøíà ìàçèëêà)

Knauf Noblo kg îêîëî 2,3 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 1,5 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 1,5 mm

îêîëî 3,0 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

îêîëî 3,7 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 3,0 mm)

Knauf SP260 kg îêîëî 3,2 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

îêîëî 3,8 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 3,0 mm)

îêîëî 5,0 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 5,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî  5,0 mm)

îêîëî 3,2 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

îêîëî 3,8 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 3,0 mm)

îêîëî 5,0 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 5,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 5,0 mm)

Knauf Conni S kg îêîëî 1,6 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 1,0 mm (ðàçìåð íà çúðíåñòàòà ôðàêöèÿ 1,0 mm)

îêîëî 2,2 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 1,5 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 1,5 mm)

îêîëî 2,8 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

îêîëî 3,7 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 3,0 mm)

Knauf Conni S,  ïðîèçâîëíà ñòðóêòóðà kg îêîëî 3,5 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2 - 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 - 3,0 mm)

Knauf Kati S kg îêîëî 2,4 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 1.5 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 1,5 mm)

îêîëî 3,1 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

îêîëî 3,9 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 3,0 mm)

Knauf Addi S kg îêîëî 2,2 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 1,5 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 1,5 mm)

îêîëî 2,8 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíåñòàòà ôðàêöèÿ  2,0 mm)

îêîëî 3,7 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íàçúðíîòî 3,0 mm)

Knauf RP 240 kg îêîëî 3,1 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

îêîëî 3,8 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 3,0 mm)

îêîëî 5,0 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 5,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 5,0 mm)

Knauf Addi R kg îêîëî 2,6 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

îêîëî 3,2 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 3,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 3,0 mm)

Knauf Carrara, ïðîèçâîëíà ñòðóêòóðà kg îêîëî 3,8 - 7,5 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 5,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 1,0 mm)

Knauf Noblo ôèëö kg îêîëî 3,2 kg;  ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 1,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 1,0 mm)

îêîëî 4,6 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ 1,5 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 1,5 mm)

Knauf Butz, çà íàíàñÿíå âúðõó ãëàäêà îñíîâà kg îêîëî 4,8 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ îêîëî 2,0 mm (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

Knauf Butz, çà íàíàñÿíå âúðõó ãðóáà îñíîâà kg îêîëî 5,3 kg; ïðè äåáåëèíà íà ñëîÿ îêîëî 2,0 mm  (ðàçìåð íà çúðíîòî 2,0 mm)

Knauf Insulation èçîëàöèîííè ïëîñêîñòè FCB 035 çà ìîíòàæ êúì 
ìåòàëíà íîñåùà êîíñòðóêöèÿ 

m2 1,0

Knauf Insulation ïîæàðîçàùèòíè èçîëàöèîííè ïëîñêîñòè DPF-50 m2 1,0

Knauf Insulation èçîëàöèîííà ïëîñêîñò FCB 035 çà ìîíòàæ êúì 
äúðâåíà íîñåùà êîíñòðóêöèÿ m2 1,0

Knauf Insulation èçîëàöèîííà ïëîñêîñò Naturoll 035 çà äúðâåíà 
ðàìêîâà êîíñòðóêöèÿ m2 1,0

Knauf Insulation ïëî÷à KP-035/HB m2 1,0

Knauf Insulation ôàñàäíè èçîëàöèîííè ïëîñêîñòè TP 435 B m2 1,0

Knauf Insulation ôàñàäíè èçîëàöèîííè ïëîñêîñòè  FPL-035 m2 1,0

Knauf Insulation ôàñàäíè èçîëàöèîííè ïëîñêîñòè  FPL-035-GS m2 1,0

Knauf метален профил за стена с размери (BxH) 4,0 õ 2,75 m (êîëè÷åñòâî çà 1 m2 ñòåíà)

Knauf ìåòàëåí ïðîôèë UW m 0,7

Knauf ìåòàëåí ïðîôèë CW / UA (êàòî ùåíäåðåí ïðîôèë) m 2,0

Knauf ñúåäèíèòåëåí úãúë áð. 4

Knauf óïëúòíèòåëíà ëåíòà  m 1,20

Външна страна 
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www.knauf-aussenwand.de

AQUAPANEL® ïðåäñòàâëÿâà âîäåùà èíîâàòèâíà òåõíîëîãè÷íà 

ñèñòåìà çà ñòðîèòåëñòâî. Âñÿêà ñòúïêà îò ïðîåêòíàòà èäåÿ 

äî ðåàëèçàöèöÿòà íà ïðîåêòà ñå ïîä÷èíÿâà íà ñèñòåìíàòà 

èäåÿ. AQUAPANEL® Cement Board, ñèñòåìíèòå êîìïîíåíòè è 

ñúïðîâîæäàùàòà ñòðîèòåëñòâîòî êîíñóëòàòèâíà ïîìîù ñà âçàèìíî 

îáâúðçàíè, êîåòî å ãàðàíöèÿ çà êðàéíèÿ óñïåõ. 

www.knauf-aquapanel.com

Ïðàâîòî íà òåõíè÷åñêè ïðîìåíè å çàïàçåíî çà „Êíàóô Áúëãàðèÿ” 

ÅÎÎÄ. Âàëèäíî å ñúîòâåòíîòî àêòóàëíî èçäàíèå. Ãàðàíöèÿòà, 

ïðåäîñòàâåíà îò „Êíàóô Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ ñà îòíàñÿ åäèíñòâåíî çà 

êà÷åñòâîòî íà ìàòåðèàëà íà „Êíàóô Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ. 

Êîíñòðóêòèâíèòå, ñòàòè÷íèòå è ñòðîèòåëíîôèçè÷íèòå êà÷åñòâà íà 

ñèñòåìèòå íà „Êíàóô Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ ìîãàò äà áúäàò ïîñòèãíàòè ïðè 

óïîòðåáàòà íà îòäåëíè êîìïîíåíòè èëè äðóãè ïðîäóêòè, èçðè÷íî 

îäîáðåíè îò „Êíàóô Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ. Äàííèòå çà ðàçõîä, êîëè÷åñòâî 

è èçïúëíåíèå ñà ïðàêòè÷åñêè ñòîéíîñòè è â ñëó÷àé íà îòêëîíåíèÿ îò 

çàäàäåíèòå óñëîâèÿ, íå ìîãàò äà ñå ïðèëàãàò áåç äà ñå 

ñúîáðàçÿòñúîòâåòíèòå îñîáåíîñòè.

Âñè÷êè ïðàâà íà èíòåëåêòóàëíà ñîáñòâåíîñò çà çàïàçåíè è 

ïðèíàäëåæàò íà „Êíàóô Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ. Ïðîìåíè, èçäàâàíå, 

èçïîëçâàíå, ðàçìíîæàâàíå, ðàçïðîñòðàíåíèå è ôîòîìåõàíè÷íè 

êîïèÿ, âêëþ÷èòåëíî è âúâ âèä íà èçâàäêè, ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò 

ñàìî ñ èçðè÷íî ïðåäâàðèòåëíî ðàçðåøåíèå îò „Êíàóô Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ.

Êíàóô Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ 1618
óë. Àíãåëîâ âðúõ 27
òåë.: 070030003
info@knauf.bg
www.knauf.bg


