
SPECJALISTYCZNE P!YTY KNAUF

P!yty gipsowo-kartonowe zwyk!e, zielone p!yty impregnowane, czy czerwone p!yty ognio-

chronne znane s" dobrze inwestorom i wykonawcom. Mniej znane s" p!yty specjalistyczne, 

spe!niaj"ce szczególne oczekiwania i wymagania inwestorów. Szerok" palet# p!yt specjali-

stycznych znajdziemy w ofercie Þ rmy Knauf. Oto kilka przyk!adów.

KNAUF DIAMANT

W"a#ciwo#ci

P!yta gipsowo-kartonowa wzmocniona w!óknem 

szklanym o wysokiej twardo$ci powierzchni, po-

siadaj"ca g#stszy rdze%. Dzi#ki temu jest bar-

dziej wytrzyma!a na uszkodzenia mechaniczne 

oraz sp#kania. Posiada tak&e wysok" izolacyj-

no$' akustyczn" oraz odporno$' ogniow" (EI 

120).

Zastosowanie

Sprawdza si# doskonale jako ok!adzina przegród budowlanych w budynkach u&ytecz-

no$ci publicznej, np. w szko!ach czy szpitalach, gdzie wytrzyma!o$' mechaniczna, od-

porno$' na uderzenia i wysoka jako$' s" szczególnie wa&ne.

KNAUF FIREBOARD

W"a#ciwo#ci

Powierzchnie oraz kraw#dzie p!yty Fireboard s" 

zbrojone powierzchniowo mat" z w!ókna szkla-

nego. Zastosowanie wysoko gatunkowego spe-

cjalnego rdzenia gipsowego zbrojonego równie& 
w swojej strukturze w!óknem szklanym sprawia, 

&e p!yta Fireboard odpowiada najwy&szym wyma-

ganiom odporno$ci ogniowej.

Zastosowanie

P!yta Fireboard u&ywana jest do wykonywania ok!adzin $cian i suÞ tów, $cian dzia!owych 

i suÞ tów podwieszanych, $cian szachtowych, ok!adzin s!upów i d(wigarów konstrukcyj-

nych oraz kana!ów instalacyjnych i wentylacyjnych w miejscach, gdzie wymagana jest 

dodatkowa odporno$' ogniowa.

KNAUF SILENTBOARD

W"a#ciwo#ci

Bardziej zaawansowana p!yta akustyczna o bar-

dzo wysokiej masie powierzchniowej (17 kg/m2) 

przy jednoczenie zwi#kszonej w stosunku do tra-

dycyjnych p!yt spr#&ysto$ci. Umo&liwia tworzenie 

optymalnych systemów o najwy&szej izolacyjno-

$ci akustycznej. Zapewnia zwi#kszona wydaj-

no$' w zakresie izolacyjno$ci w streÞ e niskiej 

cz#stotliwo$ci.

Zastosowanie

P!yta ma uniwersalne zastosowanie w nowym budownictwie, istniej"cych budynkach, 

modernizacji i tworzeniu zamkni#tych systemów izolacyjno$ci akustycznej.

KNAUF PIANO

W"a#ciwo#ci

Dzi#ki spr#&ystej strukturze wykazuje znacznie 

lepsze w!a$ciwo$ci izolacyjno$ci akustycznej 

w stosunku do p!yt tradycyjnych. Wyst#puje jako 

p!yty A/GKB, i p!yty ogniochronne F/GKF, oraz 

mpregnowane ogniochronne HF/GKFJ

Zastosowanie

P!yta Piano przeznaczona jest g!ównie do wyko-

nania $cian w pomieszczeniach, gdzie podwy&-
szone s" wymagania izolacyjno$ci akustycznej, takich jak np. sale kinowe, studia na-

gra% czy kino domowe.

KNAUF SAFEBOARD

W"a#ciwo#ci

Rdze% p!yty jest &ó!ty i zawiera dodatek siarczanu 

baru, który redukuje przenikanie promieniowania 

rentgenowskiego.

Zastosowanie

Stanowi ekonomiczn" ochron# przed promienio-

waniem. Przeznaczona jest ona do stosowania 

w pracowniach rentgenowskich, w przychodniach 

lekarskich i szpitalach.

KNAUF CLEANEO AKUSTIK

W"a#ciwo#ci

Perforowana p!yta gipsowa, której rdze% zawie-

ra dodatek krzemianu przestrzennego – zeolitu. 

Dzi#ki temu p!yta poch!ania z otoczenia wszelkie 

szkodliwe zanieczyszczenia. Perforacja nato-

miast sprawia, &e p!yta posiada ogromne walory 

t!umienia ha!asu.

Zastosowanie

P!yta przeznaczona do wykonywania ok!adzin 

$cian i suÞ tów na konstrukcji metalowej, w pomieszczeniach, gdzie stawiane s" wyma-

gania dekoracyjne, akustyczne i wentylacyjne.

P!YTA CEMENTOWA 

AQUAPANEL®

W"a#ciwo#ci

P!yta cementowa wykonana z lekkiego betonu 

na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem 

kruszyw i!owych, ca!kowicie odporna na wilgo'. 
Tak samo !atwa w obróbce jak p!yty gipsowe. )"-

czy zalety tradycyjnych materia!ów budowalnych 

z lekk" konstrukcj" i !atwo$ci" wykonania syste-

mów suchej zabudowy.

Zastosowanie

Znajduje zastosowanie zarówno do budowy 

przegród wewn#trznych (AQUAPANEL® Indoor) 

jak i do wykonania ok!adzin zewn#trznych (AQU-

APANEL® Outdoor). *wietnie sprawdza si# tez do budowy posadzek (AQUAPANEL® 

Floor), zw!aszcza je$li maj" one stanowi' pod!o&e pod terakot# w pomieszczeniach 

szczególnie wilgotnych.

P!YTA KNAUF Z POW!OK$

O!OWIAN$
W"a#ciwo#ci

P!yta gipsowa wzmocniona dodatkowo pow!o-

k" o!owian", dzi#ki czemu posiada w!a$ciwo$ci 

ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim. 

Jest te& ogniochronna i posiada dobra izolacyj-

no$' akustyczn" 

Zastosowanie

Przeznaczona jest ona do stosowania w pracow-

niach rentgenowskich, w przychodniach lekar-

skich i szpitalach.
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