






































Opláštenie z dosiek Knauf je pripevnené priamo 
(K311-1), drevenou spodnou konštrukciou z 
nosných lát (K311-2) alebo kovovou spodnou 
konštrukciou z nosných a montážnych profi lov 
(K311-3), resp. pružných profi lov Federschiene 
(K311-4) na hambálky resp. klieštiny, krokvy alebo 
bočný múr / povalovú nadmurovku. 

Použitím ochranných dosiek Knauf - La Vita sa dá 
dosiahnuť účinné odtienenie vysokofrekvenčných 
elektromagnetických polí a nízkofrekvenčných 
striedavých polí. V prípade, že bočná dĺžka je 
väčšia ako cca. 15 m a plocha stropu je podstatne 
zúžená (napr. výstupkami), je treba vytvoriť dila-
tačné škáry. 

Dilatačné škáry v hrubej stavbe musia byť dodr-
žané aj v obklade. Napojenie na stavebné dielce, 
ktorých jedna strana je súčasťou obvodovej steny, 
musia byť vzduchotesne utesnené.

Spodná konštrukcia

● Spodnú konštrukciu zaveste priamymi záves-
mi  (K311-1,2), pripevňovacími klipmi alebo 
závesmi Ankerfi x (K311-3) prípadne pripevnite 
priamo (K311-1,K311-4) na drevené krokvy, 
alebo hambálky.

 Pripevnenie na nosnú časť stropu z iných ma-
teriálov: použiť upevňovacie prvky vhodné pre 
stavebné materiály.

● Upevňovacie vzdialenosti závesov - pozri 
tabuľky K311-2, K311-3, K311-4. Zavesiť 
nosné laty (K311-2) priamymi závesmi, nosné 
a montážne profi ly (K311-3) s priamymi záves-
mi, pripevňovacími klipmi, závesmi Ankerfi x 
170 a vyrovnať ich do roviny.

● Spojenie nosný/montážny profi l (K311-3) ko-
tevnými uholníkmi alebo krížovými spojkami.

 Osové vzdialenosti lát / profi lov sú uvedené 
v tabuľkách K311-1, K311-2, K311-3, K311-4.

Opláštenie

● Uložte dosky Knauf v smere kolmom na krok-
vy / hambálky (K311-1), nosné laty (K311-2,3),
resp. na pružné prvky Federschiene (K311-4).

● Priečne škáry presadiť minimálne o 400 mm 
a dosky naskrutkovať na krokvy /hambálky 
(K311-1), príp. na nosné laty /profi ly (K311-
2,3).

● Dosky skrutkovať od stredu alebo od rohu 
(okrajov), aby sa predišlo vneseniu napätia 
do dosiek. Dosky sa pri skrutkovaní pevne 
pritlačia na konštrukciu.

● Vzdialenosť samorezných skrutiek na stropoch 
a šikmých častiach stropu max. 170 mm, na 
bočných múroch / povalovej nadmurovke max. 
250 mm.

● Pri montáži viacvrstvového opláštenia sa môžu 
skrutky na upevnenie prvej vrstvy rozmiestniť 
v trojnásobne väčšom rozostupe, pokiaľ bude 
druhá vrstva namontovaná v ten istý deň.

Technika škárovania

● Bez výstužných pások na škáry použite na ruč-
né tmelenie Unifl ott, pri použití pások je vhodné 
na ručné tmelenie použiť Fugenfüller Leicht, 
alebo na strojné tmelenie je určený Joint-fi ller 
Super. Hlavy skrutiek tiež zatmeliť. Pri dvojitom 
opláštení zatmeliť aj škáry prvej vrstvy. 

● Odporúčanie: Škáry medzi rezanými hranami 
na pohľadovej strane obkladu treba bandá-
žovať výstužnou páskou bez ohľadu na druh 
použitého tmelu.

● Z konštrukčných dôvodov sa musí vždy použiť 
na prechodoch (strop / šikmá časť stropu resp. 
šikmina / povalová nadmurovka) páska na šká-
ry, ktorá musí byť vytmelená.

● Škáry vytmelte až keď už neočakávate väčšie 
objemové zmeny dosiek, napr. vplyvom zmien 
vlhkosti alebo teploty.

 Pri tmelení nesmie teplota podkladu klesnúť 
pod cca. 5°C.

Pred náterom alebo zhotovením povrchovej úpravy 
treba na sadrokartónové dosky naniesť penetračný 
náter. Penetračný náter musí byť zvolený s ohľadom 
na použitú náterovú hmotu / povrchovú úpravu a je 
bezpodmienečne nutné riadiť sa smernicami pre 
spracovanie od dodávateľa výrobku. Na sadro-
kartónové dosky je možné aplikovať nasledujúce 
povrchové úpravy:
● Nátery:

 Umývateľné a oteruvzdorné polymérové dis-
perzné farby, náterové hmoty s viacfarebným 
efektom, olejové farby, matné laky, alkydové 

farby, polymérové farby, polyuretanové laky 
(PUR), epoxidové laky (EP) v závislosti od 
použitia a požiadaviek.

● Tapety:

 Papierové, textilné a plastové tapety. Môžu byť 
používané iba lepidlá na báze metylcelulózy. 
Po tapetování papierovými tapetami so sklený-
mi vláknami zaistite dostatočné vetranie, aby 
tapety vyschli.

● Vápenné farby, farby na báze vodného skla a 
silikátové farby nie sú vhodné na povrchovú 
úpravu podkladu zo sadrokartónových dosiek.

● Disperzné silikátové farby sa môžu použiť, 
pokiaľ sú odporúčané výrobcom farieb a ak je 
presne dodržaný návod na ich použitie.

Na plochách zo sadrokartónových dosiek, ktoré boli 
dlhšiu dobu vystavené pôsobeniu svetla bez povrcho-
vej úpravy, môžu náterom prerážať látky spôsobujúce 
zožltnutie. Z tohto dôvodu odporúčame naniesť skú-
šobný náter na niekoľko dosiek vrátane zatmelených 
miest. Spoľahlivo sa dá zabrániť prerážaniu látok 
spôsobujúcich zožltnutie iba použitím špeciálnych 
penetračných náterov.


