
  

 
  

 

  

   

DRYSTAR – PRIEÈKY A PODH¼ADY DO 
VLHKÝCH A MOKRÝCH PRIESTOROV

SYSTÉM DRYSTAR - PREMYSLENÝ DO POSLEDNÉHO DETAILU

Perfektne zladené systémové komponenty zaruèujú bezpeèné a odol-
né konštrukcie prieèok a podh¾adov vo vlhkých priestoroch s dlhou 
životnosśou.  

■ Doska DRYSTAR: Špeciálna sadrová doska 
s vodeodolnou povrchovou úpravou a triedou 
reakcie na oheò A2- s1,d0, pod¾a normy STN EN 
15283–1+A1 zodpovedá typu GM-FH1IR.

■ DRYSTAR – Filler: Jedineèný práškový tmel, ktorý 
má po zamiešaní vlastnosti ako pastózne tmely. 

■ DRYSTAR – Skrutky: Bezproblémové skrutkovanie 
do podkonštrukcie, odolné voèi vlhkému prostrediu.

■ Podkonštrukcia: Profily C3 (èierne) sú urèené do 
priestorov s vyššou možnosśou vzniku korózie ako 
napr. spoloèné kúpe¾ne. Profily C5M (modré) sú 
urèené do priestorov s najvyšším rizikom vzniku 
korózie napr. podh¾ady krytých plaveckých bazé-
nov (klasifikácia pod¾a STN EN ISO 12944-2).

VÝHODY SYSTÉMU NA PRVÝ POH¼AD:

C3/C5M–kompletné príslušenstvo 
s ochranou proti korózii, 

rýchle, bezpeèné a bez komplikácií.

Skúškami preukázaná odolnosś voèi 
absorpcii vody a odolnosś voèi plesniam

Všetky komponenty 
a podklady od 

jedného výrobcu

Jednoduché 
a efektívne 

spracovanie

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Naša záruka 
sa vzśahuje iba na bezchybné vlastnosti našich výrobkov. Stavebnofyzikálne vlast-
nosti systému Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky 
Knauf alebo výrobky výslovne odporúèané spoloènosśou Knauf. Údaje o spotrebe, 
množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe a preto nemôžu byś bez ïalších úprav 
používané v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, pretlaè a fo-
tomechanická reprodukcia, aj èiastoèná, podliehá výslovnému súhlasu firmy Knauf.
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DRYSTAR – IDEÁLNY SYSTÉM DO VLHKÉHO PROSTREDIA

Knauf Drystar je spo¾ahlivým riešením pre vlhké a mokré prostredie takmer pre všetky kategórie 
priestorov. Doska Knauf Drystar je vïaka inovatívnej kombinácii High Tech tkaniny a špeciálneho 
sadrového jadra vodoodpudivá a odolná voèi plesniam.

Knauf Drystar je optimálnym riešením pre 

Priestory wellness – napr. priestory v okolí sáun, šatne a relaxaèné miestnosti

Priestory s bazénmi – priestory v okolí bazénov a samotné priestory s bazénmi

Kúpe¾ne a toalety – v súkromných, verejných, obchodných a gastronomických objektoch.

Spracovanie dosky Drystar je jednoduché ako pri bežných stavebných sadrokartónových 
doskách. Umožòuje vytvorenie moderného priestoru vrátane oblúkových a iných dizajnových 
konštrukcií.
Rozšírením portfólia spoloènosti Knauf sa dopåòa riešenie pre požiadavky na konštrukcie 
vo vlhkých priestoroch systémom Drystar. Okrem spo¾ahlivého systému s cementovými doskami 
Knauf AQUAPANEL® prichádza riešenie aj so sadrovými doskami. Doska je použite¾ná do systé-
mov zavesených podh¾adov, prieèok a predsadených stien

PRIESTORY WELLNESSU PRIESTORY BAZÉNOV KÚPE¼NE A WC

JEDNODUCHÉ ZABUDOVANIE S VYNIKAJÚCIM 
FINÁLNYM POVRCHOM

IDEÁLNA DOSKA 
POD OBKLADY
Doska Knauf Drystar je ideálnym podkladom pre 
obklad. V závislosti od požiadaviek je nutné použiś  
celoplošný tesniaci náter s príslušnými páskami pre 
rohy a kúty (napr. Knauf Flächendicht). Ak je ako 
finálna úprava povrchu plánovaný náter, je potreb-
né previesś celoplošné stierkovanie s tmelom Knauf 
Drystar-Filler.

HIGH–TECH – ŠPECIÁLNA TKANINA:
■ S vysokou odolnosśou voèi plesniam

■ Ideálny podklad pre obklady

ŠPECIÁLNE SADROVÉ JADRO:
Odolné proti vlhkosti a plesniam, 

vystužené sklenými vláknami

DRYSTAR – 
do priestorov s vysokou vzdušnou vlhkosśou 

a obèasným priamym zaśažením od striekajúcej vody

KNAUF MÁ IDEÁLNE RIEŠENIE PRE KAŽDÉ PROSTREDIE

Èi je to sadrokartónová doska s tkaninou, impregnovaná doska alebo cementová doska – kto chce použiś ako riešenie suchý staveb-
ný systém vo vlhkých a mokrých priestoroch – s Knaufom môže poèítaś. Vy profitujete z nášho Know-How, keïže si môžete vybraś 
ideálny a hospodárny systém pre každé prostredie.

Oblasś použitia  Priestor  GKBI DRYSTAR-BOARD AQUAPANEL

Domácnosś  Kuchyòa, kúpe¾òa, WC, špajza

  Wellness

  Bazén1

Šport a vo¾ný èas  Spoloèné priestory

  Wellness, bazén2

  Ve¾ké spoloèné sprchy 

Hotely a reštaurácie  Kúpe¾ne v hotelových izbách, WC pre návštevníkov 

  Wellness, Bazén2

  Práèovne, ve¾kokapacitná kuchyòa, bazén1

Lieèebné a zdravotné zariadenia Kúpe¾ne v nemocnici, WC pre návštevníkov

  Spoloèné kúpe¾ne

  Práèovne, laboratóriá, ve¾kokapacitná kuchyòa

Administratíva, vzdelávacie  WC pre návštevníkov

a kultúrne zariadenia  Spoloèné kúpe¾ne

  Ve¾kokapacitné kuchynské zariadenie

Odporúèané Vhodné Nevhodné 

1. Bazén bez kontrolovaného odvetrania
2. Bazén s kontrolovaným odvetraním 
Pre návrh systému v priestoroch bazénov použiś dostupné pravidlá a predpisy.

KDE VŠADE JE MOŽNÉ POUŽIŤ DRYSTAR?
Naše odporúèanie pre použitie impregnovanej stavebnej dosky (GREEN/GKBi), dosky AQUAPANEL® a DRYSTAR v systéme:


