
Artyku  promocyjny

Oznacza to, e podczas po aru elementy domu 

wykonane z takich materia ów d u ej zachowu-

j  no no  konstrukcji, hamuj  rozprzestrzenia-

nie si  ognia i tym samym zwi kszaj  szanse na 

uratowanie ludzi oraz ich mienia.   

Stosowane coraz cz ciej w budownictwie 

mieszkaniowym technologie lekkie, czyli cianki 

dzia owe, sufity podwieszane czy te  zabudow

poddasza, wykonuje si  najcz ciej z p yt gipso-

wo-kartonowych zwyk ych. Ju  sam gips posia-

da szczególne w asno ci ogniochronne. Zawiera 

w sobie wagowo a  20% wody w postaci krysta-

licznej. W przypadku p yty o grubo ci 15 mm 

ilo  chemicznie zwi zanej wody wynosi oko o

3 litrów na metr kwadratowy, a do jej podgrzania 

i odparowania potrzeba oko o 2000 kcal. Dla la-

ika oznacza to tyle, e gips pod wp ywem ognia 

do momentu odparowania z niego wody dzia a

jak ga nica. Jednak e po odparowaniu wody gips 

zaczyna si  kruszy , a konstrukcje wykonane ze 

zwyk ych p yt gipsowo-kartonowych szybko tra-

c  swoj  stabilno . Dlatego te  zwyk a p yta nie 

stanowi skutecznej zapory dla ognia.

Tylko czerwona p yta Knauf, której rdze  gip-

sowy wzmocniony jest w óknem szklanym,   pod 

wp ywem ognia zdecydowanie d u ej utrzymuje 

swoj  spoisto  oraz stabilno  konstrukcji. Ta 

w a ciwo  nadaje tej p ycie walory ogniochron-

ne, na które wskazuje czerwony kolor ognia w na-

zwie oraz na kraw dzi p yt.  Zalety p yty czer-

wonej to jednak nie wszystko. Niezwykle wa na 

jest ca a konstrukcja ciany dzia owej czy sufi-

tu podwieszanego, która dopiero w ca o ci mo e

stanowi  barier  dla ognia. Knauf oferuje inwe-

storom i wykonawcom kilkana cie systemowych 

rozwi za  przegród budowlanych o wysokich 

parametrach ogniochronnych. 

Bardzo istotne jest tak e stosowanie elemen-

tów konstrukcji tego samego producenta, gdy

tylko w ten sposób mo na zachowa  warunki 

systemu, który ma nam zagwarantowa  okre-

lone parametry jako ciowe. cianki dzia owe, 

sufity podwieszane, zabudowa poddasza i pio-

nów instalacyjnych, wykonane z p yty czerwo-

nej Knauf, stwarzaj  wy szy standard mieszka-

nia i ycia, a domownikom zapewniaj  poczucie 

bezpiecze stwa we w asnym domu.

Je li wi c kto  chce np. zabudowa  poddasze 

i potem spa  spokojnie, to jedynie czerwona p y-

ta Knauf stanowi s uszne rozwi zanie. Nie ma 

innej alternatywy.

Szczegó owych informacji udziela Produkt 

Manager ds. Systemów Suchej zabudowy, Pawe

Muras, tel. 0601 39 41 53.

Mieszkaj bezpiecznie!
Czerwona – ognioochronna p yta Knauf na poddasze

Knauf Sp. z o.o.

ul. wiatowa 25 

02-229 Warszawa

tel. 022 57 25 100

www.knauf.pl

www.blogknauf.pl

Kiedy wybucha po ar domu,  dla ycia cz owieka liczy si  ka da minuta. 

Im szybciej rozprzestrzenia si  ogie , tym bardziej malej  szanse na 

ratunek. Dlatego tak wa ne dla bezpiecze stwa mieszka ców jest za-

stosowanie do budowy domu materia ów ogniochronnych, stanowi cych 

pasywn  ochron  po arow .
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