
 
Конструкции за помещения Кнауф – те създават независимост 
- отделени помещения включително там, където преградните стени не могат да бъдат 

анкерно закрепени в тавана 
- освен оптичното отделяне също и отлично звукоизолиране 
- от конвенционални материали 
- конвенционални методи за работа 
- стройна, икономисваща място конструкция 
- време за монтиране около 144 часа 
- изгодна цена 
- без необходимост от фундаментни рамки 
- няма технологично обусловени прекъсвания 
- могат да се вградят също в съществуващи сгради 
- конструктивни размери 4 х 6 m, височина до 3 m 
- броят на клетките една до друга или една след друга не е ограничен. 
Чрез всичките тези свойства предназначени по-специално за: 
- офис помещения в нови и съществуващите халета 
- зони за почивка в офис-сгради и индустриални сгради 
- офиси и социални помещения в търговски центрове 
- преграждане на предприятия, създаващи интензивен шум. 
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1. Базата на конструкцията представлява монтажът на пространствената монтажна 

рамка от UА-профили на Кнауф. За анкерното закрепване на UА-колоните в пода и 
тяхното насрещно свързване с хоризонталните детайли се използват петите на UА-
профилите. 

2. Рамките на бъдещите отвори за врати се снабдяват също така с UА-профили. 
3. В подготвената UА-рамка се монтират в традиционна форма преградните стени от 

СW- и UА-профили. 

 
4. Облицоването на стените се изпълнява по съображения за стабилност по принцип с 

плоскости Vidiwall XL. Плоскостите също се завинтват върху UW-профили. 

 
5. Монтажът се завършва чрез вграждане на самоносещи тавани Кнауф D131. 

Таваните могат, обаче не е задължително, да се облицоват с плоскости Vidiwall XL. 
Конструкцията позволява да се използва също неукрепеният вариант на окачен 
таван – напр. касетъчен таван AMF или окачен таван от перфорирани акустични 
плоскости. 
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Пространствените конструкции Кнауф могат да бъдат сглобени само от 2 или 3 стени 
при условие, че се свързват към съществуващи масивни стени. 
Техническо описание: 
Общо 
Самоносещата система Кнауф Т500UА е пространствена неподвижна конструкция с 
ветроупорна функция на плоскостите Vidiwall XL, която позволява монтаж без анкерно 
закрепване в носещата таванна конструкция. 
Монтажна рамка 
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Колоните са изпълнени от двойките на срещуположно свързаните профили UА 100 и са 
анкерно закрепени в пода с помощта на UА-винкел. В колоните се монтират също 
хоризонталните трегери (също така от UА-профили). Свързването на колоните с 
хоризонталните трегери се извършва също с помощта на UА-винкел. За лесно 
присъединяване на стенните профили и облицовката UА-профилите на рамката се 
затварят с UW-профил. 
Съставна част на монтажната рамка представляват също UА-профилите в зоните на 
рамките на бъдещите врати. По-дългата страна на клетката се разделя най-малко на три 
третини с UА-колони. 
Технически данни: 
- използвани профили: 2 х UА 100 
- свързване на профилите: винтове М8, разположени кръстообразно, с пружинна 

шайба и гайка, междуосево разстояние 750 mm 
- присъединяване на петите за UА-профили: 4 х М8 с пружинна шайба и гайка 
- анкерно закрепване на петите на UА-профилите в пода: 4 х BZ 6 (DN 6) 
- свързване на хоризонтални и вертикални UA-профили 8 х М8 с пружинна шайба и 

гайка 
- максимално разстояние между колоните на UA-профилите: 4 m. 
 

стени: 
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В монтажната рамка от UA-профили се монтира носещата конструкция на преградната 
стена от профили CW 100 и UW 100. Върху тях от двете страни се завинтват плоскости 
Vidiwall XL с дебелина 12,5 mm. За разлика от конвенционалните преградни стени тези 
плоскости се завинтват също в UW-профилите в пода и в тавана. Плоскостите Vidiwall 
XL могат да бъдат залепени или шпакловани във фугите. 
Технически данни: 
използвани профили: CW 100 
разстояние на CW-профилите в стените: 416 mm 
разстояние на винтовете при облицовка на стените: 250 mm 
дюбели за анкерно закрепване в пода: DN 6 или BZ 66 
разстояние на дюбелите за анкерно закрепване в пода: 800 mm 
 
Тавани: 

 
В стените се закрепва UW-обвиващ профил, след това към него се закрепват носачите 
от двойки профили CW 100. Върху тях след това се монтират плоскостите Vidiwall XL с 
дебелина 12,5 mm. Освен това вместо облицовката с Vidiwall XL-плоскости може да се 
използва също “мек” вариант на таван, т.е. върху носача от CW-профили могат да се 
окачат касетъчни тавани или да се монтират перфорирани акустични плоскости. 
При варианта на таван, по който може да се ходи, вместо CW-профили трябва да се 
използват носачи от профили UA 100 и окаченият таван да се затвори от горната страна 
с подходящ, носещ материал за плоскости. 
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Технически данни: 
- използвани профили 2 x CW 100 
- междуосево разстояние на профилите 2 х CW 100: 500 mm 
- завинтване на профилите с винтове Кнауф LB 3,5 x 16 mm 
- присъединяване на външния UW-профил към монтажната рамка: винтове Aquapanel 

Maxi с пробиващ връх (“рапидни” винтове) 
- свързване на UW- и CW-профилите по ръба: 2 х винтове Кнауф LB 3,5 x 16 mm 

върху горния фланец 
- разстояние между винтовете при облицоване на окачен таван: 170 mm 

Натоварване: 
Чрез статични изпитвания е доказана достатъчна товароносимост за прилагането на 
системата вътре в помещения. 
Размери: 
Максималните размери на клетката възлизат на 4 х 6 m, височина 3 m. В три стени 
могат да се изработят отвори за врати 900 х 1970 mm. В една (по-къса) стена може да се 
изработи отвор за прозорец с размери 1800 х 1500 mm (широчина х височина). 
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