
Poddasze mo¿na oczywiœcie zabudowaæ
standardowymi p³ytami gipsowo-kartono-
wymi. Z uwagi jednak na bezpieczeñstwo
przeciwpo¿arowe i zabudowê drewnianej,
a wiêc ³atwopalnej konstrukcji dachu, war-
to wybraæ p³yty czerwone, które maj¹ wy¿-
sze parametry ogniochronne. 
Rozporz¹dzenie Ministerstwa Infrastruktu-
ry w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaæ budynki pod
wzglêdem bezpieczeñstwa po¿arowego nie
stawia ¿adnych wymagañ dla budynków
jednorodzinnych. Zapewne z uwagi na nie-
wielkie ryzyko spo³eczne skutków po¿aru
pojedynczego domu. Mo¿na wiêc z per-
spektywy mieszkañców  domu jednoro-
dzinnego sprawa wygl¹da jednak ca³kiem
odmiennie. Warto z uwagi na w³asne bez-
pieczeñstwo nie kierowaæ siê tym, co mówi¹
przepisy, ale rozs¹dek, i do budowy domu
wybieraæ materia³y ogniochronne. 
Elementem domu, szczególnie zagro¿o-
nym po¿arem jest drewniana konstruk-
cja dachu, pod któr¹ najczêœciej mieœci
siê u¿ytkowe poddasze. Do jego zabudo-
wy u¿ywa siê zwykle standardowych,
szarych p³yt gipsowo-kartonowych. Za-
warty w nich gips nadaje im pewne w³a-

œciwoœci ogniochronne. Sprawia to 20%
wody krystalicznej w sk³adzie chemicz-
nym gipsu. Jeden m2 p³yty gipsowej
o gruboœci 15 mm zawiera oko³o 3 litrów
chemicznie zwi¹zanej wody w postaci
krystalicznej. Pod wp³ywem ognia woda
zaczyna odparowywaæ. Zu¿ywana jest
energia, a jednoczeœnie buduje siê war-
stwa pary wodnej na styku ognia z po-
wierzchni¹ gipsow¹, która spowalnia
przedostawanie siê ognia. 
Po pewnym czasie nastêpuje jednak pe³ne
odparowanie wody z gipsu, który zaczyna
siê kruszyæ, a konstrukcje wykonane z p³yt
gipsowo-kartonowych zaczynaj¹ traciæ sta-
bilnoœæ.
W celu podniesienia parametrów odporno-
œci ogniowej p³yt gipsowych konieczne sta-
³o siê wzmocnienie gipsowego rdzenia

w³óknem szklanym. Tak¹
strukturê maj¹ czerwone
p³yty Knauf. W³ókno szkla-
ne pozwala pod wp³ywem
dzia³ania ognia d³u¿ej za-
chowaæ spoistoœæ rdzenia
p³yt gipsowo-kartonowych,
a tym samym ca³ej kon-

strukcji. W przypadku zabudowy poddasza
Knauf proponuje kilka rozwi¹zañ systemo-
wych z zastosowaniem p³yty czerwonej
o zró¿nicowanych parametrach odpornoœci
ogniowej.
Schemat przedstawia system Knauf D61, tj.
zabudowê poddasza w klasie odpornoœci
ogniowej REI 30, co oznacza, ¿e przez
30 min od wybuchu po¿aru stanowi ono
bezpieczny element budynku, daj¹c
czas na ewakuacjê. 
W sk³ad systemu wchodz¹: profile noœne
CD na wieszakach bezpoœrednich oraz
dwuwarstwowa ok³adzina z p³yty czerwonej
Knauf F/GKF. Wype³nienie miêdzy kro-
kwiami i profilami stanowi  we³na mineral-
na szklana o gruboœci min. 20 cm.
Podsumowuj¹c warto zadbaæ o swoje bez-
pieczeñstwo: zdrowie, ¿ycie i mienie. Nie
zapominajmy tak¿e o tym, ¿e ubezpieczyæ
dom od po¿aru mo¿emy tylko wtedy, jeœli
zastosowaliœmy materia³y ogniochronne.
Zauwa¿yæ tak¿e nale¿y, ¿e im wy¿sz¹ klasê
odpornoœci ogniowej zastosowaliœmy, tym
korzystniejsze warunki ubezpieczenia mo-
¿emy uzyskaæ. 
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PREZENTACJA

Na jesieni planujemy zabudowaæ

w naszym domu poddasze 

p³ytami gipsowo-kartonowymi. 

Sprzedawca w hurtowni 

poleca nam czerwone p³yty Knauf. 

S¹ jednak dro¿sze od zwyk³ych.

Czy dodatkowy wydatek 

ma sens i czy siê op³aca?

Bezpiecznie na poddaszu
z czerwonej p³yty Knauf
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