
Η συνεργασιµότητα µεταλλικών προφίλ και εξαρτηµάτων Knauf

εξασφαλίζει την πυραντοχή, ηχοµόνωση και στατική επάρκεια

των δοµικών στοιχείων όταν αυτά αποτελούνται από πλήρες

σύστηµα υλικών Knauf κατοχυρώνοντας την ισχύ των πιστο-

ποιητικών.

Με το σύστηµα υλικών Knauf επιτυγχάνεται µέγιστη πιστοποιη-

µένη ποιότητα κατασκευής που κατοχυρώνει τον µηχανικό,

τον τεχνίτη και τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση επιλογής άλλων µεταλ-

λικών προφίλ, ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά την στατική

επάρκεια και τις επιδόσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής των κατα-

σκευών ξηράς δόµησης µε απρόβλεπτες συνέπειες αστοχιών.

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας
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Συνεργάσιµα προφίλ και εξαρτήµατα

Η Knauf παράγει πλήρη σειρά ειδικά µελετηµένων µεταλλικών εξαρτηµάτων που τυποποι-

ούν τις κατασκευές οροφών, τοιχοποιίας και επενδύσεων µε γυψοσανίδες, σύµφωνα µε τα

ευρωπαϊκά πρότυπα ΕN 12354 για την ηχοµόνωση και EN 13501 την πυροπροστασία.

Το µεγάλο πλεονέκτηµα των µεταλλικών εξαρτηµάτων Knauf είναι η συνεργασιµότητα που

εξασφαλίζει τη σταθερή και ασφαλή σύνδεση των µεταλλικών προφίλ µεταξύ τους. Ο σωστός

σχεδιασµός και η υψηλής τεχνολογίας παραγωγή διασφαλίζουν ακριβείς διαστάσεις και

απαράµιλλη ποιότητα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Πρωτοποριακά σχεδιασµένα εξαρτήµατα.

• Απόλυτη συµβατότητα και συνεργασιµότητα.

• Υψηλή αντοχή από ελάσµατα ειδικού χάλυβα.

• Μονοκόµµατα τεµάχια από ενιαίο υλικό χαλυβδόφυλλου.

• Γαλβάνισµα υψηλής ποιότητας µέσω ειδικής τεχνολογίας.

• Υπερκάλυψη των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN.

Τεχνική υποστήριξη µε ...συνεργασιµότητα Knauf
Internet: http://www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr



Γνήσια προφίλ
και εξαρτήµατα Knauf
Πιστοποιηµένη ποιότητα, κορυφαία κατασκευή
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Η Knauf παράγει πλήρη σειρά ειδικά σχεδιασµένων µεταλλικών προφίλ

και εξαρτηµάτων που τυποποιούν τις κατασκευές τοίχων, οροφών και

επενδύσεων µε γυψοσανίδες, ινογυψοσανίδες και τσιµεντοσανίδες. Εγγυά-

ται τα στατικά µεγέθη των διατοµών µε πιστοποιηµένη ποιότητα πρώτης

ύλης και παραγωγή εναρµονισµένη µε το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο EN

14195 για τα µεταλλικά προφίλ και EN 13964 για τα εξαρτήµατα.

H Κnauf από 1.1.2006 εφαρµόζει στις µονάδες παραγωγής της για τα

µεταλλικά προφίλ και εξαρτήµατα τους νέους Ευροκώδικες που απαιτούν

πιστοποιηµένη κορυφαία ποιότητα και τη νέα σήµανση CΕ που διασφαλί-

ζει τη ελεύθερη διακίνηση και χρήση τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, είναι υποχρεωτική για κάθε προϊόν που υπόκειται σε αυτή και

σηµαίνει την ασφάλεια χρήσης του προϊόντος . Επίσης διέπει τις µεθό-

δους σύνταξης τευχών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων, ώστε να είναι

έγκυροι µε το ευρωπαϊκό δίκαιο και να συµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά

πρότυπα δοµικών προϊόντων.

Συγκεκριµένα η ποιότητα πρώτης ύλης, η αυτοµατοποιηµένη παραγωγή

και οι διαδοχικοί έλεγχοι ποιότητας σε κάθε βήµα της παραγωγικής δια-

δικασίας είναι η καλύτερη απάντηση στο γιατί να διαλέξετε τα µεταλλικά

προφίλ Knauf. Η υπεραπλουστευµένη επιλογή της αντικατάστασης των

µεταλλικών προφίλ Knauf µε άλλες τυχαίες διατοµές, επηρεάζει σοβαρά

την στατική επάρκεια και τις επιδόσεις σε ηχοµόνωση και πυραντοχή των

κατασκευών µε γυψοσανίδες, αναιρώντας την ισχύ των συγκεκριµένων

πιστοποιητικών τους.

Eυρωπαϊκή τεχνολογία παραγωγής
µε πιστοποιηµένη ποιότητα CE



Τα προφίλ Knauf παράγονται σύµφωνα µε το νέο ευρωπαϊκό

πρότυπο ΕΝ 14195: 2005 για τα µεταλλικά προφίλ και εξαρτήµατα

και χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω µοναδικά πλεονεκτήµατα:

1. Πάχος χάλυβα 0,60 mm µε ανοχές πάχους 0,02 mm πιστοποι-

ηµένο κατά ΕΝ 10143 µέρος 1, για µεγαλύτερη σταθερότητα,

αντοχή, υψηλή ροπή αδρανείας και καλύτερο βίδωµα. Γαλβάνι-

σµα εν θερµώ κατηγορίας Ζ 140 κατά ΕΝ 10326-7 µε πάχος

επίστρωσης 10µm και ανοχές 0,5% που εξασφαλίζει 50 χρόνια

αντοχή στην οξείδωση, ακόµη και σε ιδιαίτερα δυσµενείς συν-

θήκες υγρασίας.

9. Κυκλικά διαµορφωµένα άκρα οδηγού οροφής για:

• ασφάλεια στην ανάρτηση και µεγαλύτερη αντοχή

• σταθερότητα στην σύνδεση χωρίς κραδασµούς

• απόλυτη συµβατότητα µε τα εξαρτήµατα

• τυποποιηµένη γρήγορη εφαρµογή

3. ∆ιαφορετικά ύψη σκελών ορθοστάτη που επιτρέπουν τη θυλη-

κωτή συνδεσή τους όταν απαιτούνται µεγάλα ύψη.

4. Μεγάλη επιφάνεια έδρασης του αρµού των γυψοσανίδων σε

σκέλη ορθοστάτη 50 mm κατά EN 14195 µε στικτή επιφάνεια

που προσφέρει µεγαλύτερη σταθερότητα στο βίδωµα.

5. Πλάτη διατοµών ορθοστάτη 50 mm, 75mm, 100mm σύµφωνα

µε το EN 14195.

6. Πλάτες ορθοστατών και στρωτήρων µε διπλές νευρώσεις προς

το εσωτερικό της διατοµής για τοποθέτηση ακρυλικού υλικού

σφραγίσµατος.

7. Αναδιπλωµένα άκρα ορθοστάτη για:

• ενίσχυση της στρεπτικής ακαµψίας,ώστε να µην υποχω-

ρεί κατά το βίδωµα.

• ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυµατισµού των χεριών

κατά την τοποθέτηση.

• άνετη σύνδεση των µεταλλικών πλαισίων στήριξης

ειδών υγιεινής.

8. Κυκλικές διατρήσεις µε στρογγυλεµένα άκρα, στη µέση και

στις άκρες της πλάτης, κατά µήκος του ορθοστάτη, για εύκολη

και χωρίς φθορές διέλευση των ηλεκτρικών και υδραυλικών

εγκαταστάσεων.

2. Σκέλη ορθοστάτη µε τριπλές νευρώσεις που προσφέρουν

µεγαλύτερη αντοχή στην στρέψη.

Mοναδικά πλεονεκτήµατα Knauf
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Η Knauf, παραγωγός ολοκληρωµένων

συστηµάτων ξηράς δόµησης, µπορεί:

• να παράγει διατοµές µε τις ακριβείς δια-

στάσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε

τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕN

14195.

• να δώσει τα στατικά µεγέθη των διατο-

µών των προφίλ παραγωγής της.

• να παράγει µε πιστοποιηµένη πρώτη

ύλη χάλυβα.

• να εγγυηθεί την σταθερότητα στην ποι-

ότητα παραγωγής.

• να υποστηρίξει µε πιστοποιητικά την

ηχοµόνωση, την πυραντοχή και την

στατική επάρκεια των κατασκευών όπου

χρησιµοποιούνται πλήρως τα υλικά της.

Με την χρησιµοποιήση των µεταλλικών

προφίλ Knauf διασφαλίζετε:

• µείωση του χρόνου κατασκευής και του

εργατικού κόστους.

• συνεργασιµότητα µε πλήρη σειρά σε

ειδικά τεµάχια, συνδετήρες και εξαρτή-

µατα.

• τον οικονοµικότερο συνδυασµό βάρους

και αντοχής.

• υπεύθυνη τεκµηρίωση και υποστήριξη

από τους µηχανικούς της Knauf.

Εµπορική περιγραφή
είδους

Γαλβάνισµα
(gr/m2)

∆ιαστάσεις
(mm)

Μήκος
(m)

Ανάπτυγµα
(mm)

Βάρος
(kg/m)

Ροπή αδράνειας
(cm4)

a b c d s y z

50x50x0,6 Ζ 140 0,58 2,50-4,00 168 0,710 4,31 3,07

75x50x0,6 Ζ 140 0,58 2,50-4,00 187 0,815 10,68 3,54

100x50x0,6 Ζ 140 0,58 2,50-4,00 212 0,965 20,49 3,89
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Γαλβάνισµα
(gr/m2)

∆ιαστάσεις
(mm)

∆ιατοµή
(cm2)

Μήκος
(m)

Ανάπτυγµα
(mm)

Βάρος
(kg/m)

Ροπή αδράνειας
(cm4)

a b c d s y z

60x27x0,6 Ζ 140 0,58 0,74 3,00-5,00 122 0,550 0,69 4,3927 60 6,0 3,0

Γαλβάνισµα
(gr/m2)

∆ιαστάσεις
(mm)

Μήκος
(m)

Ανάπτυγµα
(mm)

Βάρος
(kg/m)

Ροπή
αδράνειας (cm4)

a b s y z

29x28x0,6 Ζ 140 3,00-4,00 83 0,385 0,20 0,4529 28 0,58

Γαλβάνισµα
(gr/m2)

∆ιαστάσεις
(mm)

Μήκος
(m)

Ανάπτυγµα
(mm)

Βάρος
(kg/m)

Ροπή αδράνειας
(cm4)

a sb y z

50x40x0,6 Ζ 140 0,58 3,0-4,0 127 0,565 1,35 3,51

75x40x0,6 Ζ 140 0,58 3,0-4,0 152 0,680 153 8,65

100x40x0,6 Ζ 140 0,58 3,0-4,0 177 0,790 1,67 16,68
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CW-Προφίλ

Εµπορική περιγραφή
είδους

UW-Προφίλ

Εµπορική περιγραφή
είδους

CD-Προφίλ

Εµπορική περιγραφή
είδους

UD-Προφίλ

∆ιατοµή
(cm2)

0,48

∆ιατοµή
(cm2)

0,95

1,10

1,25

∆ιατοµή
(cm2)

0,77

0,92

1,07


