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K751 Plăci Knauf Fireboard

Placă specială din ipsos pentru protecţie la foc A1
Domenii de utilizare ale plăcilor Knauf Fireboard
Sistemele Knauf din plăci Fireboard, aprobate de
organizaţia de supraveghere în construcţii, oferă un
nivel înalt de siguranţă.
Informaţii detaliate cu privire la protecţia la foc prin
intermediul plăcilor Fireboard sunt conţinute în Fişa
tehnică Knauf a sistemului respectiv şi în broşura
„Protecţie la foc cu sisteme Knauf”.
Sisteme Knauf pt. tavane pe grinzi de lemn Sistemele Knauf pentru tavane din grinzi de lemn sunt
optime pentru clădiri noi sau pentru îmbunătăţirea
nivelului de rezistenţă la foc al tavanelor, în cazul
■ structurilor vechi ce trebuie refăcute complet sau
parţial,
■ structurilor vechi existente.
Acoperişuri/tavane din tablă cutată trapezoidală
acoperite cu plăci Fireboard cu rol de placare
(căptuşeală) pentru tavane sau tavane suspendate, cu clasa de rezistenţă la foc F30 – F90.
Tavane A1 din plăci Fireboard
Tavane suspendate sau autoportante cu clasa de
rezistenţă la foc F90.
Pereţi A1 din plăci Fireboard
Pereţi de compartimentare din profile de metal
Perete Knauf rezistent la foc A1
Perete de compartimentare din profile de metal cu
clasa de rezistenţă la foc F90, cu rol de perete rezistent la foc.
Pereţi pt ghene şi instalaţii A1 din plăci Fireboard
Perete pentru ghene şi instalaţii cu clasa de

rezistenţă la foc F90
Knauf Cubo F90
Sistem autoportant cameră-în-cameră cu clasa de
rezistenţă la foc F90
Placarea grinzilor şi stâlpilor cu plăci Knauf
Fireboard
Căptuşeli de protecţie la foc pentru grinzi şi stâlpi
din lemn sau oţel, care menţin capacitatea portantă
pentru perioada necesară de rezistenţă la foc, între F30 şi F180.
Tubulaturi Knauf din plăci Fireboard
În majoritatea cazurilor, cerinţele autorităţilor de supraveghere în construcţii (cerinţe de siguranţă la
foc, scenarii de foc) în privinţa căptuşelii traseelor
de tubulatură de cabluri şi de ventilaţie includ aplicarea unor materiale de construcţie din clasa A1.
Soluția tubulaturilor pentru cabluri şi ventilaţie, este realizată din plăci Knauf Fireboard, sunt soluţia.
Clase de rezistenţă la foc: între E / I / L 30 şi 120.
Proiectarea nivelului de rezistenţă la foc
O aplicaţie comună este placarea (căptuşirea)
suplimentară a componentelor, facilităţilor sau camerelor construcţiilor existente, pentru a obţine perioade de rezistenţă la foc între 30 şi 180 minute. În
acest caz, rezistenţa la foc este prevăzută dintr-o
singură parte. Placarea (căptuşirea) structurilor din
oţel în vederea atingerii rezistenţei la foc reprezintă
o altă aplicaţie comună. În acest caz, plăcile Knauf
Fireboard cu o grosime conform indicaţiilor din tabelul 1 trebuie aplicate pe ambele părţi ale struc-

turii din oţel.
Îmbunătăţirea rezistenţei la foc a pereţilor
existenţi
Pereţii de compartimentare existenţi, cu schelet de
susţinere din profile de metal sau din lemn, pot fi
îmbunătăţiţi prin aplicarea plăcilor Knauf Fireboard
până la clasa de rezistenţă la foc F90 (pereţi cu
schelet din lemn) şi/sau F120 (pereţi cu schelet de
susţinere din profile metalice), în funcţie de clasa de
rezistenţă la foc existentă.
Rezistenţa la curbare
Rezistenţa la curbare se încadrează în codul de
comportament la curbare LV 1.1.1.2 conform DIN
VDE 0303-5:1990-07, conform certificării din raportul de încercare (testare) 06.0420.

Dimensiunile plăcii
Grosime:
12,5 / 15 / 20 / 25 / 30 mm
Lățime:
1250 mm
Lungime:
2000 mm

Tip de cant
Cant Longitudinal:

Utilizarea plăcilor Knauf Fireboard
în construcţii navale
Certificarea nr. 107.052 a Asociaţiei
marinarilor pentru asigurare şi prevenire a accidentelor permite utilizarea plăcilor Knauf Fireboard în cadrul construcţiilor navale.

Date tehnice
■ Densitate:

≥ 780 kg/m³

■ Clasă de materiale de construcţie / rezistenţă
la foc: DIN 4102 și SR EN 13501: A1
■ Rezistenţa la încovoiere ( Fireboard 20 mm)
- paralel:
ca. 4,9 N/mm²
- perpendicular:
ca. 1,8 N/mm²
■ Coeficient de difuzie a vaporilor de apă
SR EN 12524 Tabel. 1
μ = 10
■ Conductivitate termică
SR EN 12524 Tabel. 1

λ = 0,25 W/mK

Rază minimă de încovoiere (la rece)

[ kg/m² ] Greutatea tavanului fals/ tavanului suspendat
65
60
55
50

Grosimea plăcii
Fireboard
în mm

Rază minimă de
încovoiere
în m

12,5

4

40

15

7

35

20

10

25

25

30

50

Greutatea plăcilor (valori aproximative)
12,5 mm ca. 10,5 kg/m²
15 mm

ca. 12,0 kg/m²

20 mm

ca. 15,8 kg/m²

25 mm

ca. 20,0 kg/m²

30 mm

ca. 24,0 kg/m²

Cant transversal:
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K751 Plăci Knauf Fireboard

Placă specială din ipsos pentru protecţie la foc A1
Elementele de bază ale proiectării rezistenţei la foc cu plăci Fireboard

Tabelul 1: grosimea totală a placării Fireboard pentru durate de rezistenţă la foc de:

30 Min.

60 Min.

90 Min.

120 Min.

180 Min.

proiectelor pentru exigenţa C (Securitate în caz de

20 mm
Fireboard

30 mm
Fireboard

40 mm
Fireboard
(strat dublu)

60 mm
Fireboard
(strat dublu)

70 mm
Fireboard
(strat triplu)

10-1995-privind calitatea în construcţii. Se recomandă
utilizarea serviciului de consultanţă Knauf pentru
susţinerea proiectelor în derulare .

Prin intermediul tabelului 1, conform documentului 173/93 Ap (MPA Braunschweig) grosimea
oade de rezistenţă la foc între 30 şi 180 min. (în
medie, creştere max. a temperaturii de 140 K),
pentru expunere la foc conform curbei de
temperatură standard.

Observaţii
■ Placarea într-un singur strat:
: rosturile transversale trebuie

Aceasta reprezintă baza pentru proiectarea
individuală a protecţiei la foc şi pentru coordonarea cu autoritatea de supraveghere în construcţii
ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii).

: dispuneţi rosturile transvers
■ Placarea în mai multe straturi: decalaţi rosturile.

Tabelul 2: îmbunătăţirea rezistenţei la foc a pereţilor de compartimentare cu schelet de susţinere din metal cu
plăci Fireboard, conform raportului de încercare 3723/986/07-Ap
pana la F90

Perete compartimentare existent

pana la F30

pana la F60

Placare pe ambele părţi

pe o parte

pe o parte

ambele părţi

pe o parte

ambele părţi

ambele

≥ 12,5 mm GKB

15 mm

20 mm

12,5 mm

30 mm

15 mm

25 mm

≥ 12,5 mm GKF

-

15 mm

12,5 mm

20 mm

12,5 mm

20 mm

≥ 2x 12,5 mm GKB

-

-

-

15 mm

12,5 mm

15 mm

≥ 2x 12,5 mm GKF

-

-

-

-

-

12,5 mm

pana la F120

Stud între
spacing
Distanţa
profile
≤ 625 mm

Stud spacing
Distanţa
între profile
≤ 625 mm

upgrading
of one
Îmbunătăţirea
pe side
o parte

upgrading
of both
sides părţi
Îmbunătăţirea
pe ambele

The
additional
Fireboard
layer
can be fastened
withcuscrews
or sau lipit
Stratul
suplimentar
de plăci
Fireboard
poate fi fixat
şuruburi
be
with Filler
Fireboard
Filler pentru
+ Gypsum
Screws.
cu glued
Fireboard
+ şuruburi
plăciBoard
din ipsos.

Tabelul 3: îmbunătăţirea rezistenţei la foc a pereţilor cu schelet de susţinere din lemn cu plăci Fireboard
Perete existent

pana la F90

Perete portant - schelet susţinere
din lemn

Strat de izolare

ambele părţi

Înălţime max. a peretelui:
max. 5 m

Vată minerală cf. SR EN 13162,
clasă de materiale de construcţie A,
punct de topire ≥ 1000 °C cf. DIN 4102-17,
grosime ≥ 100 mm; densitate ≥ 50 kg/m3

20 mm

Profile lemn ≥ 100 x 100 mm

Stud spacing
Distanţa
între profile
≤ 1000 mm

K751 Plăci Knauf Fireboard

Placă specială din ipsos pentru protecţie la foc A1
Aplicarea

Prelucrarea rosturilor plăcilor Knauf Fireboard

Aplicaţi şi fixaţi plăcile conform Fişei tehnice aferente sistemului Knauf respectiv.
Tăierea
Trasaţi placa Knauf Fireboard cu un cuţit,
sprijiniţi-o peste o margine şi rupeţi-o, apoi tăiaţi
fibrele de armare de pe partea opusă.

Calitatea suprafeţei
■ Prelucrarea rosturilor plăcilor de ipsos conform
clasificării specifice de calitate a suprafeţei de
la Q1 la Q4, conform Codului de bună practică
nr. 2 „Verspachtelung von Gipsplatten, Oberflächen güten” al BVG (IGG).
Material de prelucrare
Material de umplere adecvat:
■ Fireboard Filler: prelucrarea manuală a rosturilor
plăcilor Fireboard cu bandă de armare fibră sticlă
Aplicare
■ În cazul placării în mai multe straturi, umpleţi
rosturile straturilor ascunse cu material pentru clasa de calitate a suprafeţei Q1 (minim
tehnic), apoi umpleţi şi neteziţi rosturile stratului superior conform clasei de calitate specificate (Q2-Q3-Q4) în caietul de sarcini, elaborat
de proiectantul de specialitate.
■ Acoperiţi toate capetele de şuruburi vizibile.
■ Aplicaţi bandă de armare din fibră de sticlă la
toate rosturile.
■ Prelucrarea rosturilor: aplicaţi un strat subţire de
pastă de umplere Knauf Fireboard Filler (min. 1 mm)
şi acoperiţi cu bandă de armare din fibră de sticlă.
Continuaţi lucrarea doar după ce masa de
şpaclu (pasta de umplere) s-a uscat complet.

■ Spre deosebire de specificaţiile oferite în Codul de
bună practică nr. 2, acoperirea cu un strat subţire
de pastă Fireboard Filler a întregii suprafeţe este
necesară pentru atingerea clasei de calitate Q2.
■ Dacă este necesar, sablaţi uşor suprafeţele vizibile
după uscarea pastei de umplere
Observaţie generală: în cazul placării în mai multe
straturi, pt. asigurarea proprietăţilor de rezistenţă la
foc, izolare fonică şi stabilitate, este necesară umplerea rosturilor tuturor straturilor de placare.
Temperatură/mediu la aplicare
■ Umplerea şi acoperirea rosturilor trebuie să
aibă loc doar după ce plăcile s-au adaptat la
umiditatea şi temperatura din încăpere şi după
consumarea modificărilor dimensionale din dilatare şi contracţie.
■ Nu umpleţi rosturile dacă temperatura aerului şi
a suprafeţei este mai redusă de 10 °C (50 °F).
■ În cazul şapelor pe bază de ipsos sau ciment,
turnate în câmp continuu, operaţia de umplere
a rosturilor va avea loc numai după aplicarea şi
uscarea şapei.
• Trebuie respectate observaţiile din Codul de
bună practică nr. 1 „Baustellenbedingungen” al
BVG (IGG).

Prelucrarea suprafeţei vizibile
În vederea aplicării straturilor de acoperire,
suprafaţa trebuie să aibă cel puţin clasa de calitate Q2 (acoperirea întregii suprafeţe cu un strat
subţire de pastă Fireboard Filler).
Pre-tratarea
Pre-trataţi şi grunduiţi suprafeţele acoperite cu
plăci Fireboard înainte de a aplica straturi de
acoperire şi căptuşeli (tapet) conf. Codului de
bună practică nr. 6 al BVG (IGG) „Vorbehand-bekleidung”. Asiguraţi-vă că grundul şi stratul de
acoperire sau vopseaua sunt compatibile.
Pentru uniformizarea proprietăţilor de absorbţie diferite ale zonelor şpăcluite şi ale suprafeţei plăcilor
Fireboard, se recomandă utilizarea grundurilor de
tip Knauf Tiefengrund/ Spezialgrund/ Putzgrund.
În cazul aplicării unui tapet, se recomandă aplicarea unui grund care permite îndepărtarea mai
uşoară a tapetului în cazul unei redecorări.
Pentru încăperi cu umiditate ridicată sau pentru
zonele cu apă persistentă (exemplu duşuri) este
necesară aplicarea unei mase de etanşare sau a
unei emulsii de impermeabilizare Knauf Flächen-
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ceramice.
Straturi de acoperire adecvate
Următoarele straturi de acoperire pot fi utilizate
pentru plăcile Knauf Fireboard:
■ Tapet:
tapet din hârtie, pâslă, materiale textile şi materiale sintetice. Utilizaţi doar adezivi fabricaţi
din celuloză, conf. Codului de bună practică nr.
16 „Technische Richtlinien für Tapezier- und
Klebearbeiten”, emis de Bundesausschuss
Farbe und Sachwertschutz.
■ Plăci ceramice (pt. pereţi compartimentare):
Grosime minimă a placării pentru plăci Knauf
- pt. distanţă între profile de 625 mm:
18 mm sau 2 x 12,5 mm
- pt. distanţă între profile de 417 mm: 12,5 mm.
■ Tencuieli:
- tencuieli structurate/ de interior/ de finisaj
- tencuieli pentru întreaga suprafaţă, de ex.
Readygips, Multi-Finish sau Multi-Finish M

■ Vopsele:
- Vopsea pe bază de răşini sintetice, vopsea multicoloră („curcubeu”), vopsea pe
bază de ulei, vopsea pe bază de lac mat,
vopsea pe bază de răşini alchidice, vopsea poliuretanică (PUR), vopsea pe bază de
răşini polimerice, vopsea epoxidică (EP)
■ Vopseaua pe bază de silicaţi
cu respectarea recomandărilor producătorului
cu privire la grunduirea suprafeţei respective.
Nu sunt adecvate:
■ Straturile de acoperire alcaline, precum vopselele pe bază de var, silicat de sodiu sau
silicaţi.
sticlă sau aplicarea de tencuieli pe bază de
răşini/celuloză, uscarea rapidă trebuie asigurată
prin intermediul ventilaţiei adecvate.

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului
se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice,
chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt
valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a
produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la
prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria
răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate
drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice
necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4

