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VidiTecFloor
Повдигнат под с възможност за достъп

  Описание на продукта
 VidiTecFloor е произведен от висококачествен 
печен гипс, целулозни влакна от избрани видове 
стара хартия и стъклени влакна. Елементите, 
които Ви предлагаме са с размери 600х600 mm 
и повишена плътност. Дебелината им е 30 mm, 
без крайно покритие. Кантът на VidiTec е скосен, 
което позволява по-лесен монтаж и демонтаж на 
плоскостта. 
 Носимоспособността на повдигнатия под 
с възможност за достъп VidiTecFloor върху 
конструкция от стоманени стойки тип М16, марка 
Melbo е изпитана и удовлетворява изискванията 
за клас на носимоспособност 1 съгласно БДС EN 
12825. 
Повдигнатия под VidiTecFloor е изпитан за 
огнеустойчивост и е класифициран като REI 30 
съгласно EN 13501-2 и притежава клас по реакция 
на огън А2–s1,d0.

 ■ Клас по носимоспособност  
     съгл. EN 12825:                                                     1

 ■ Клас по реакция на огън  
     съгл. EN 13501:                                        А2-s1,d0 

 ■ Клас на провисване съгл. EN 12825:                 А
 ■ Светла височина /кухина/:                 26,5÷1205 mm
 ■ Дебелина на елементите:                           30 mm
 ■ Разстояние между стойките:             600х600 mm
 ■ Тегло на елемента:                                     15,7 kg
 ■ Плътност:                                           ≥ 1450 kg/m3

  Системни техн. характеристики

F124.bg

  Продуктови техн. характеристики
 ■ Огнеустойчивост: 50 мин. съгл. EN 1366-6,     

     класифициран REI 30 съгл. EN 13501-2
 ■ Акустични харастеристики съгл. EN ISO 140: 

     Стандартизирана величина  
     на косвения звук:                              ∆Dn,f,w= 51 dB 
 Оценка на приведено ниво  
     на звуково налягане на косвен  
     ударен шум:                                         Ln,f,w= 67 dB 
 Намаляване нивото на звуково  
     налягане от ударен шум:                    ∆Lw= 24 dB 
 Подобрение на звукоизолацията  
     от въздушен шум:                         ∆Rw,heavy= 13 dB



VidiTecFloor

  Защо повдигнати подове?
Вие проектирате, строите и реновирате администравни сгради и хотели, търговски обекти, кабинети и инженерно-технически помещения. 
Ако трябва да се интергират множество и всякакви инсталации, ако планировката трябва да е гъвкава, то най-доброто решение са повдигнати подове с 
възможност за достъп. Освен всичко друго при необходимата за Вас носимоспособност те Ви осигуряват независимост от неравностите на основния под и 
изключително бърз монтаж, а също много добра огнеустойчивост и звукоизолация. Предимство е и негоримият материал, от който са изработени елементите - 
гипсфазер. Кнауф Ви предлага подови елементи Knauf VidiTecFloor, които дават над 90% използваемост на подподовото пространство. 

  Монтаж
На основния под в растер от 60 cm се подреждат и залепват стойките. Изборът им (М16, М20) зависи от вида на пода и изискванията за носимоспособност и 
огнеустойчивост. Височината на стойките варира от 26,5 mm до 1205 mm, като те се нивелират и височината им се фиксира чрез контрагайка.
По периметъра на помещението на нужната крайна височина на пода към стените се закрепва изолационна ивица от минерална вата или друг подходящ 
материал.
Върху стойките при необохимост се поставят специални редуциращи шума пластмасови подложки.
Knauf VidiTecFloor се подреждат в растер 60 cm, като точното им местоположение се определя от пластмасовите подложки. Препоръчва се поставяне на 
стойки мин. М16 с укрепващи траверси между тях, ако височината на инсталационното пространство надвишава 440 mm. Ако използвате стойки тип M20 е 
препоръчително да поставите укрепващи растерни профили при височина по-голяма от 520 mm.
Разкрояването на елементите VidiTecFloor се извършва с циркуляр.
При необходимост върху всеки от елементите се залепва финишното покритие. Всеки елемент може да бъде демонтиран по всяко време и по този начин да се 
осигури незабавен достъп до инсталационното пространство.

Връзка към масивна стена Дилатационна фуга

Оформяне около колона Завършване към масивна стена

  Кант

Кантът на Knauf VidiTecFloor е специално проектиран, за да се подобри точката на контакт 
между елементите. По този начин Knauf VidiTecFloor постига много по-добра огнезащита и 
акустични качества.
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  Детайли

Дилатационна фуга Фуга между елементи

Връзка към масивна стена Връзка към щендерна стена

Връзка на щендерна стена към пода
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Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 850 21 91

Издание: Февруари / 2016 г.

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

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на  системите Кнауф са гарантирани само при 
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.www.knauf.bg

info@knauf.bg

Tel.: 0700 300 03

www.knauf-gipsfaser.com

Наименование Ед. мярка VidiTecFloor
VidiTecFloor 30/600/600 бр/m2 3
Метални стойки М16,М20 бр/m2 3,24
Изолационни подложки бр/m2 3,24
Лепило за стойки g/m2 ok. 50
Укрепващи траверси 60 cm бр/m2 6,12
Изолационни ивици m/m2 0,4

 Забележка: Ориентировъчен разход за помещение с размери 10х10 m

  Разход на материали 


