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Производство на 
гипсокартонени плоскости

Характеристики на 
гипсокартонените плоскости
Характеризират се по своят: • размер • вида на сърцевината
 • вида на канта • вида на покритието
Комбинирайки тези характеристики, можете да отговорите на всички изисквания за изолация и
защита при осъществяването на вътрешни ремонти и довършителни работи (от гледна точка на
пожарозащита, звукоизолация, топлоизолация, механична устойчивост, влагоустойчивост и
декорация). 
Плоскостите  съдържат всички надписи относно вида на сърцевината, на покритието и на
кантовете. Маркировката върху покритието показва местата за навиване на рапидните винтове  и 
разположението на металните профили (през 600 mm).

О
сн

ов
ни

 п
он

ят
ия

1

2

3

4

600 mm

600 mm

СТР.  4   |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   SINIAT   |   2014



1 2

3

4

Цвят на покритието Сърцевина Покритие Маркиране

Размери

Вид кант

Déco 
бял цвят

Déco 
бял цвят

feu
бял

standart
кремав

hydro 
зелен

hydroflam
лилав

standart
крем

flam
розов

wab
оранжев

Стандартна Стандартен картон
Твърда   Предварително щампован   
 

Влагоустойчива Стандартен картон
 Предварително щампован 
 картон Deco

Влагоустойчива Стъклофибър

Пожароустойчива Стандартен картон
 Трудногоримо покрите

Пожаро- и влагоустойчива Трудногоримо и 
 непромокаемо покрите

Звукоизолираща Звукоизолираща

Пожароустойчива Негоримо покритие M0
 покритие M0

Плътно армирана Стандартен картон
непромокаема

Дебелина (mm)

Дължина (mm)

Скосен Прав Полузаоблен

Ширина
(mm)

wab

картон Deco

La Dura

acustic
син
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 Преградни стени - D 
   Стандартни:  еднослойни 
   С висока ефективност:  двуслойни 
  трислойни
 Преградни стени - S   Асиметрични стени 

 Преградни стени с голяма височина - SL и SLA 
   За кина:   SLA – акустична преградна стена
   С голяма височина:   SL 

 Технически стени 
   Противовзломни Стени PRÉGYMETAL DÉFITM 
   Антирадиационни Стени PRÉGYMETAL RXTM

  WAB system  При излагане на висока влажност 

 Извити стени 
   Стандартни  Стени  Contour

Съчетанието между металната конструкция и аксесоари с плоскости от 
гипсокартон  позволява голям брой интериорни решения: стени, тавани, 
облицовки, вентлационни системи, защита на метални конструкции и др.

При стени, надвишаващи 6 метра, информацията от каталога е само ориентировъчна, 
подходящото решение може да бъде определено точно според разположението, натоварването 
и т.н. За правилни решения моля, обръщайте се към отдела за техническа помощ.

ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

Конструктивни системи

 Изпълнение – монтаж 

Тавани от гипсокартон
 Стандартни

   тавани:  Тавани  с единична конструкция - бърз окачвач
 Тавани  с единична конструкция-регулиращи скоби

   Тавани с висока 
    ефективност: Тавани  с двойна конструкция
 Тавани  с конструкция 2PLUS

 Акустични тавани 
   Тавани  с окачвач PHONISTAR (високо натоварване)
   Тавани  с окачвач PHONISSIMO (средно натоварване)
   Тавани  с окачвач PHONILIGHT (леко натоварване)

 Декоративни и акустични тавани
 Тавани  Sonic  
 Декоративни извити тавани

 Извити тавани  Contour 
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Противоударни Издръжливи на динамични натоварвания
Хидропанел  Плоскости от фиброцимент 
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Облицовки от гипсокартон
 Облицовка    с механично закрепване – CD профил 

 Облицовка    с механично закрепване – CW профил

 Облицовка    - чрез залепване - 

 Изпълнение-монтаж 

ВЪЗДУХОВОДИ И ДИМООТВОДИ 
 Хоризонтални и вертикални въздуховоди PRÉGYFEU M0

 Вентилационните въздуховоди осигуряват приток на свеж въздух и в случай на
пожар трябва да издържат на въздействието на външен огън върху тях. 

 Димоотводите осигуряват отвеждането на дим и газове, като са проектирани  да издържат 
на вътрешен огън.

ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
  - - облицовки за пожарна защита на метални конструкции 

Металната конструкция трябва да бъде защитена срещу пожар. В зависимост от степента 
на разпространение на огъня и фактора масивност, които влияят на устойчивостта на 
конструкцията, трябва да се предприемат допълнителни мерки.  Металните елементи трябва 
се защитят чрез специални пожарозащитни гипсокартонени плоскости. Най-често използвани 
за такива приложения са  плоскостите  и PregyFEU M0.
Повечето метални елементи трябва да бъдат защитени със системи захванати със скоби 
или други вид решения, в зависимост от ситуацията описана в работния проект, без да се 
перфорира структурния  елемент.
Основният документ, който съдържа подробно позоваване на вида и значението пожарната 
защита на металната конструкция  е проекта по част пожарна безопасност.
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НОРМАТИВНА  РАМКА  
Шумоизолацията е заложена като основно изискване на Директива №89/106/СЕЕ на Съвета на 
Европа и на тълкувателните документи приети на 30 ноември 1993 г. и е определена с изискването: 
„Строежът да бъде проектиран и изпълнен по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите 
на строежа или до хората в близост до него, да се запази на такова ниво, че да не застрашава 
тяхното здраве и да им позволява да спят, почиват и работят при задоволителни условия.” „Защита 
от шума” или шумоизолацията е в същото време и ИЗИСКВАНЕ ЗА КАЧЕСТВО “F” в строителните 
работи, в контекста на Регламент № 10/1995 относно качеството на строителството. Техническото 
регламентиране върху акустиката в строителството предоставя повече детайли и специфични 
технически условия относно изискването за защита от шума, както и нужните мерки за
тяхното спазване.

TEРМИНОЛОГИЯ
Използваните символи и мерните единици са в съответствие с определението им от STAS
1957/1,2,3,88 “Акустика. Терминология”.
Шум: неприятен звуков феномен; определят се 4 вида шум в рамките на една сграда:

   външен въздушен шум   вътрешен въздушен шум

   ударен шум    шум от съоръжения

Шумът се състои от звукове с различни честоти, които се предават през всички материи, най-вече
по въздуха, под формата на вълни с ниско и високо налягане.
Вариациите на налягането, в определена точка, се изразяват с честотата на шума в Херца (брой
на вариациите в секунда). Различават се ниски звукове (ниски честоти), звукове със средни честоти и звукове  с 
високи честоти. Човешкото ухо обикновено е способно да възприема звукове с честота между 20 Hz (звукове със 
ниска честота) и 16,000 Hz (звукове с висока честота). Възприятието на високите честоти намалява с възрастта.
Звуковото ниво (интензивността на шум) се определя спрямо минималната стойност на
възприемането на шума от човека и се измерва в децибели (dB).
Нивата на шума се определят от 0 до 120 dB.

Примери за нива на шум:
  120 dB: непоносим, в близост до самолет 
  100 dB: клаксон на автомобила;
  80 dB: на улицата, при интензивно движение;
  60 dB: по време на обикновен разговор; на улицата, при движение с по-ниска интензивност;
  50 dB: радио, с нормално ниво на звука
  40 dB: максимално ниво, позволяващо развиване на интелектуална дейност, издавания шум от настолен 

компютър.
   20 dB: Звукозаписно студио, при липса на всякаква активност, тишина извън града, в спокойни места, 

тиктакането на часовник;
  0 dB: граница на чуваемост на човешкия слух. 

Звукоизолация
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ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

  Изолация от въздушен шум  
Изолацията от въздушен шум се дефинира като действие, чиято цел е намаляване на трансмисията

на въздушния шум чрез преградните строителни елементи между функционалните части на сградата

(основно стени и тавани).

Намаляването трябва да бъде ефективно и в двете посоки на предаването на шума.

Изолацията е дефинирана от показатели за изолация, които се определят основно като разлика между

нивото на шума от тези две пространства. Ефективността на разделителната стена е дадена от показател

Rw+C, в dB, измерван в лабораторни условия: колкото този показател има по-висока стойност, толкова

преградната стена е по-ефективна от акустична гледна точка.

При монтажа на стената на строителния обект трябва да се имат предвид въздействието на елементите,

които образуват помещението, където стената е монтирана:

 Страничните трансмисии зависят от характера на страничните преградни стени и от начина на тяхното 
закрепване.

 Паразитната трансмисия се дължи на дефектите на преградните стени.

 Обема и разположението на съседните помещения.
Забележка:  Като правило, ефективната изолация направена „in situ” (на място) е по-ниска от тази
измервана в лаборатория, заради съществуване на странични канали за трансмисия на звука и е под
въздействието на абсорбционните ( поглъщане) или  реверберационните (отразяване) характеристики на
помещението, което се смята за защитено.

 Dn,T = R'w+C - - (вторична трансмисия + паразитна трансмисия) - K

 K = коефициент на насочване, функция от разположението и вида на

 устройството измерващо приема на звука 

Изолацията от въздушен шум може да се дефинира като разлика между нивата
на шум от двете помещения (пространства), разделени от съответния строителен
елемент:
СТАНДАРТИЗИРАНА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ Dn,T между две помещения
или пространства се дефинира като отношението на:

 Dn,T = L1-L2 + 10*lg (T/T0) = Rw + 10*lg0.32 (V/S) (dB)

НОРМАЛИЗИРАНА АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ Dn, се дефинира като отношението на:

 Dn = L1 - L2 + 10*lg (A/A0) = Rw + 10*lg (A0/S) (dB)

където: 
L1, L2 = нивото на шум от предаване и приемане в пространството в dB
 T = продължителност на отразяване, измерена в секунди в приемащото 

пространство 
T0 = референтна продължителност на отразяване, в секунди (T0 = 0,5 sec.)
A = повърхност на еквивалентно звукопоглъщане в пространството за 

приемане, в m2

A0 =повърхност на референтно еквивалентно поглъщане (A0 = 10m2) 
R'w = коефициент на изолация от въздушен шум 0
R'w = претеглен коефициент на изолация от въздушен шум 
R'w = коефициент на изолация от въздушен шум в реални условия  
V = обем на пространството приемащо шума, в m3 
S = повърхността на стените на приемащото пространство, в m2

Изолация на въздушния шум може да се отнася директно към съответния строителен 
елемент:
КОФИЦИЕНТЪТ НА ИЗОЛАЦИЯ Rw  за строителните елементи, измерен чрез 
лабораторни тестове, се дефинира със следната формула
 R = L1 - L2 + 10*lg S/A (dB)
където:
L1, L2 = нива шум в предаващото, съответно приемащо пространство, в dB
S = тествана повърхност (стена или под), в m2

A = повърхност на еквивалентно звукопоглъщане в приемащото пространство, в m2

Dn,T

R

E
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 Изолация от ударен шум

Под изолация от ударен шум се разбира действие, чиято цел е нивото на шума, предизвикан от
механични удари (стъпки, падащи предмети, придвижване на мебели) върху повърхността на пода, да
се чува колкото е възможно по-слабо в пространстовото под тавана, както и в съседните помещения.
Ударният шум представлява един от най-важните аспекти на предавания шум чрез конструктивните
елементи на сградата (наричан и структурен шум).
Изолацията от ударния шум се определя в лабораторни условия чрез измерване в приемащото
пространство на нивото на произведения шум от стандартизирано устройство (наричано ударен чук),
което произвежда удари върху стандартизирания под, намиращ се между предаващото пространство
(горе) и приемащото пространство (долу).

Може да бъде характеризирана със следните величини:
   НИВО НА СТАНДАРТИЗИРАН УДАРЕН ШУМ Ln,T , определен като: Ln,T = Li - 10lg T / T0 (dB)

   НИВО НА НОРМАЛИЗИРАН УДАРЕН ШУМ Ln, определен като: Ln = Li + 10lg A / A0 (dB)

където:
Li  = нивото на шум от приемащото пространство, в dB
T  = продължителност на отразяване измерена в приемащото пространство, в секунди 
T0  = референтна продължителност на отразяване (T0= 0,5 sec.)
A = повърхност на еквивалентно звукопоглъщане в пространството за приемане, в m2

A0 = повърхност на референтно еквивалентно поглъщане (A0 = 10m2)

ΔL е коефициент, представляващ допринасянето на изолацията на пода в подобряване на изолацията от 
ударния шум. Коефициентите ΔL се прибавят към стойността на нивото Ln на плочата, за определянето 
на изолацията от ударен шум на комбинацията плоча + под.

ЗВУКОПОГЛЪЩНЕ /АБСОРБЦИЯ/
Звукопоглъщането се определя като начина, по който изградените конструктивни елементи ограничени 
в затворено пространство  се държат по отношение на падащите звукови вълни.

Чрез звукопоглъщането се цели част от енергията на въздушния шум, който посреща една
преградна  повърхност, да не бъде отразена, а частично погълната.
Специфичните  решения за акустична абсорбция обикновено не служат и за звукоизолация.
Акустичната абсорбция се характеризира с помощта на коефициента за акустична абсорбция „α”,
определен като съотношението (по-малко от единица) между енергията (частично) абсорбирана и 
падаща енергия, изразено чрез стандартизирани честоти или чрез класове на абсорбция.

ЗВУКООТРАЗЯВАНЕ /РЕВЕРБЕРАЦИЯ/
Времето на звукоотразяване „Т” представлява времетраенето, в секунди, в което нивото на шума на
един звук спада с 60 dB, от момента от който бъде спряна емисията на дадения звук.
Явлението се наблюдава в затворени пространства или частично затворени и се появява заради
натрупването на повторни отразявания на акустичните вълни, създадени между определените
пространства. По този начин се появява двоен ефект, на наслояване върху прекия звук и на стабилизиране 
на последния, след което следва продължението на звука. Този
феномен се дефинира като „време на реверберация – Т” и се изразява в секунди. 

                         T = 0.163 V / A  където
                                                              
V = обем на помещението, в m3

A = повърхност на еквивалентна абсорбция, в m2

                         A = SSiai + Saj  , където

Si = обиколка на повърхносттта,
Ai = коефициент на абсорбция на граничните повърхности , 
αj = абсорбция от хората и предметите в помещението
(функционални абсорбенти).
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СГРАДНА АКУСТИКА 

ПРИНЦИПИ НА ЗВУКОИЗОЛЦИЯ 
За постигане на звукоизолация, в частност на изолация срещу предаване на въздушен шум 
между две съседни или намиращи се едно под друго помещения, съществуват 2 метода:

  Обикновени преградни стени, Закон за масата:

Звукоизолацията зависи от правилното установяване на масата на преградната стена. 

Например:
Бетонна преградна стена с дебелина 260 mm, 600 kg/m2,      Rw+C = 57 dB

  Сухомонтажна преградна стена, система Маса-Пружина -Маса

Звукоизолацията зависи от следните фактори:
    Масата и свойствата на външната облицовка (плоскостите закрепени на 
всяка една страна на стените)  
   Дебелината и свойствата на пружиниращият слой (въздушен слой + 
минерална вата) 
   Евентуалните връзки между преградните стени 

Например:
Преградна стена  D150, 54 kg/m2,  Rw+C = 57 dB

При еднаква акустична ефективност, преградните стени   (преградни стени или 
тавани) са 10 пъти по-леки от обикновените преградни стени.

 включва:
   Преградни стени 
   Окачени тавани 
   Обшивка   върху метална конструкция или чрез залепване 
с гипсово лепило

Ефективност на системата Маса-Пружина-Маса 

Масата и свойствата на външната обшивка, дебелината на въздушния слой, както и 
дебелината и свойствата на минералната вата, създават една резонансна честота 
специфична за всяка система поотделно. Колкото тази честота бъде по-ниска (от 125 
Hz), толкова по-голяма ще бъде ефективността на преградната стена.

На строителния обект трябва да се имат предвид и страничните трансмисии.
Те могат да имат голямо влияние върху шумоизолацията на помещенията. 

ПРИНЦИПИ НА АКУСТИЧНА КОРЕКЦИЯ 

Падащата звукова енергия върху преградната стена се разпределя в предавана енергия 
и отразявана енергия. В зависимост от свойствата на повърхностите, на които пада 
звуковата енергия, е възможно да се промени количеството на отразената енергия, 
съответно и звуковата атмосфера вътре в помещението. 

На строителния обект трябва да се имат предвид и страничните трансмисии.
Те могат да имат голямо влияние върху шумоизолацията на помещенията. 
Чрез използването на звукопоглъщащи материали  за интериора на помещенията, 
акустичната корекция позволява:

  Намаляване на звуковото ниво и увеличаване на абсорбцията ( коефициент α);
  Подобряването на свойствата на слушане, чрез регулиране на отразеният звук 

между източника и аудиторията и чрез намаляване на закъснелият звук ( установяване 
на специфичното време на реверберация за извършване на дадена дейност)

Системите съдържат:
Акустични и декоративни тавани   Sonic, проектирани за целия 
диапазон честоти, в частност за средните честоти, специфични за човешкия глас. 

600 kg/m2 54 kg/m2

260 mm 180 mm

Rw+C
(dB)

Двуслойна стена, маса M

Обикновена стена, същата 
маса като двуслойна стена

F.rez Fc m1    Fc m2

F (Hz)

ОБХВАТ НА 
АКУСТИЧНАТА 
ИЗОЛАЦИЯ

 
ОБХВАТ НА 
АКУСТИЧНА 
КОРЕКЦИЯ

1

3

2

4

падаща енергия

предадена енергия

отразена енергия

поглъщана енергия
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Минимални стойности на показателите за изолация срещу въздушен шум 

No.

Преградни строителни елементи между: Максимално допустимо 
ниво на шум

Минимални 
стойности

на показателя
R’w - dBДопустимо ниво на 

шум dB (A) Съседни помещения
Lech

dB(A)
L10

dB(A)

1.

Жилищни сгради/помещения  

В апартамент  
35 dB(A)

Другите помещения в един 
апартамент ___ ___ 35 (препоръчително)

Помещения от съседните 
апартаменти 50 80 51

Коридори,общи части, 
стълбище, сходни помещения 60 80 51

Перални помещения, 
складови помещения 75 85 56

Сервизни помещения за 
водоснабдяване и отопление, 
под апартамент

85 90 61

Търговски помещения под 
апартаменти, с ниво на шум  
Lmax

ech ≤ 75 dB
max 75 80 51

Търговски помещения под 
апартаменти, с ниво на шум  
Lmax

ech  ≤ 80 dB
max 80 85 56

Търговски помещения под 
апартаменти, с ниво на шум L
max
ech  ≤ 85 dB

max 85 90 61

Търговски помещения под 
апартаменти, с ниво на шум  
Lmax

ech  > 85 dB
>85 >90 междинни 

помещения

Гаражи 85 90 61

Кинозали, театри и други 
сходни помещения max 85 90 61

2.

Хотели, общежития, къщи за гости 

Жилищни сгради 
35 dB(A)

Сходни помещения 50 80 51

Коридори, общи части, 
стълбища и др. 60 81 51

Перални, складови и 
сервизни помещения >85 >90 междинни 

помещения

Търговски помещения 
разположени под жилищните 
помещения, и тези споменати 
в т.1

max 75 80 51

max 85 56

max 85 90 61

>85 >90 междинни помещения

Жилищни сгради 
35 dB(A)

Гаражи > 85 >90 междинни помещения

Зали за срещи, конференции, 
кинозали 85 90 междинни помещения

Минимални стойности на показателите отнесени към изолация срещу въздушен шум за преградни строителни елементи 

* Посочените стойности в таблицата са препоръчителни в съответствие с приложимите стандарти за шумоизолация
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Минимални стойности на показателите за изолация срещу въздушен шум 

No.
Преградни строителни елементи между: Максимално допустимо 

ниво на шум
Минимални  
стойности

на показателя
R’w - dB

Допустимо ниво на 
шум dB (A) Съседни помещения Lech

dB(A)
 L10

dB(A)

3.

Болници, поликлиники, диспансери

Стаи с
1-2 легла
30 dB(A))

Съседни стаи 50 80 56

Администрация 50 75 51

Коридори 60 80 56

Други помещения Не се допускат

Стаи с повече от
3 легла и 
помещения
за интензивна 
терапия
35 dB(A)

Съседни стаи 50 80 51

Кабинети за прегледи 50 80 51

Стоматологични кабинети 55 85 56

Операционни зали и 
прилежащи помещения - 85 56

Администрация 50 75 46

Коридори 60 80 51

Конферентни зали 85 90 61

Други помещения Не се допускат

Операционни зали  
и прилежащите им
помещения,
кабинети за 
прегледи
35 dB(A)

Съседни стаи 50 80 51

Кабинети за прегледи 50 80 51

Стоматологични кабинети 55 85 56

Администрация 50 75 46

Коридори 80 80 51

Конферентни зали 85 90 61

Други помещения Не се допускат

4.

Училища

Класни стаи, 
учителски стаи

Съседни класни стаи 60 85 56

Зали за мероприятия 85 90 61

Спортни зали >85 100 междинни 
помещения

Стаи за музика 
35 dB(A)

Стаи за музика 85 90 61

Спортни зали 90 100 междинни 
помещения

Библиотеки 35 dB(A)

Съседни класни стаи 60 85 56

Стаи за музика 85 90 61

Пространства за придвижване 60 85 56

Спортни зали >85 100 междинни 
помещения

Минимални стойности на показателите отнесени към изолация срещу въздушен шум за преградни строителни елементи Минимални стойности на показателите отнесени към изолация срещу въздушен шум за преградни строителни елементи 

Стаи с повече от
3 легла и помещения
за интензивна терапия
35 dB(A)

2014  |   SINIAT  |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   СТР.  13



No.

Преградни строителни елементи между: Максимално допустимо 
ниво на шум Минимални  

стойности
на показателя

Rw- dB
Допустимо ниво на 

шум dB (A) Съседни помещения Lech
dB(A)

L10
dB(A)

5.

Детски градини, ясли 

Спални 
30 dB(A)

Съседни спални 50 80 51

Класни стаи 60 85 61

Администрация 50 75 51

Медицински кабинет 50 80 56

Класни стаи 
35 dB(A)

Класни стаи 60 85 61

Администрация
40 dB(A)

Класни стаи 60 85 61

6.

Административни сгради

 
Офиси за 
интелектуална 
дейност
35 dB(A)

Сходни сгради 50 75 46

Офиси за връзки с 
обществеността

55 80 51

Коридори, стълбища, общи 
части и други подобни

60 80 51

Офиси за връзки с 
обществеността
45 dB(A)

Офиси за връзки с 
обществеността

55 80 41

Коридори, стълбища, общи 
части и други подобни

60 80 41

7.

Библиотеки

Зали за четене
35 dB(A)

Сходни зали за четене 40 60 35 (препоръчително)

Помещения за отдаване на 
книги, картотечни зали изложби

50 70 46

Конферентна зала 80 90 междинни помещения

Офиси 55 80 51

Фоайета 65 80 51

Складови помещения 90 100 междинни помещения

Индивидуални 
кабинети
35 dB(A)

Сходни помещения 35 60 36

Помещения за отдаване на 
книги, картотечни зали изложби

50 70 46

Конферентна зала 80 90 междинни помещения

Офиси 55 80 56

Фоайета 65 80 56

Складови помещения 90 100 междинни помещения
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Минимални стойности на показателите отнесени към изолация срещу въздушен шум за преградни строителни елементи 
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No.

Преградни строителни елементи между:
Максимално 

допустимо ниво на 
шум

Минимални  
стойности

на показателя 

Rw- dB
Допустимо ниво на 

шум dB (A) Съседни помещения Lech
dB(A)

L10
dB(A)

Помещения за 
отдаване на книги
картотечна зала,
изложби

Общи зали за четене 40 60 35 (препоръчително)

Сходни 50 70 35 (препоръчително)

Конферентна зала 80 90 51

Офиси 55 80 41

Фоайета 65 80 41

Складове 90 100 61

Конферентна зала 
30 dB(A)

Офиси 55 80 56

Фоайета 65 80 56

Складови помещения 90 100 междинни помещения

8.

Сгради за провеждане на културни и забавни мероприятия 

Концертна зала 30 
dB(A)

Гимнастически салон 85 100 междинни помещения

Зала за репетиции 85 100 междинни помещения

Зала за шах 45 75 51

Офиси и други техническо- 
административни помещения 55 80 56

Фоайета, коридори 65 80 56

Складове, ателиета 90 100 междинни помещения

Гимнастически 
салон 45 dB(A)

Концертна зала 85 100 междинни помещения

Зала за репетиции 85 100 междинни помещения

Зала за шах 45 75 36

Офиси и други техническо- 
административни помещения 55 80 41

Фоайета, коридори 65 80 41

Складове, ателиета 90 100 61

Зала за репетиции  
30 dB(A)

Концертна зала, 
гимнастически салон 85 100 междинни помещения

Зала за шах 45 75 51

Офиси и други техническо- 
административни помещения 55 80 56

Складове, ателиета 65 80 56

Складове, ателиета 90 100 междинни помещения

Минимални стойности на показателите отнесени към изолация срещу въздушен шум за преградни строителни елементи Минимални стойности на показателите отнесени към изолация срещу въздушен шум за преградни строителни елементи 
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ГИПС И ОГЪН
 Гипсът се добива чрез дехидратация на природен гипс (гипсови скали), който съдържа 20% 
вода. Това не е влажност, а вода, която влиза в химическият състав на гипса (CaS04, 2 H2O). За 
да добием гипс (CaS04, 1/2 H2O), трябва да отстраним голяма част от тази вода, чрез изпичане 
в специална пещ.

 Когато гипсът се смеси ръчно, с машина за мазилки или във фабрика за гипсокартон, се 
добавя вода за постигане на нужната хидратация и допълнително необходимото количество за 
операциите по залепване, отливане или шпакловане. След като тази излишна вода се изпари 
след изсушаване, гипсът възстановява своето първоначално съдържание на вода от 20%.

 В случай на пожар, огънят ще атакува  гипсовите структури, дехидратирайки ги постепенно, 
както се случва и в гипсовата пещ. Докато водата не е изцяло отстранена, гипсът ще защитава 
запалимите материали, строителните конструкции и другите пространства, поддържайки 
температура зад тях от 100° C, която съответства на температурата за изпаряване на водата. 
Нужната енергия за това преобразуване ще бъде взета от огъня, забавяйки по този начин 
неговото разпространение. 

 От друга страна, гипсът (мазилка, шпакловка или гипсокартон) позволява: 
 - на архитекта пълна свобода в избора на форма, обем и всякакви декоративни ефекти 
 - на строителя по-лесно да полага продуктите, съобразени с неговите умения  
 - на собственика да не усеща пречки, въпреки изискванията за пожарозащита 
 - на мениджърът да бъде сигурен за дълготрайността, лесната поддръжка и защита на сградата 
Гъпсът е екологично чист рециклиращ се продукт, който напълно отговаря на изискванията 

по отношение на опазването на околната среда.

Пожарозащита
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ГИПС

вода 20%

вода

ГИПС

ГИПС

вода

вода 20%

вода 20%

вода
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НОРМАТИВНА РАМКА 
“Строежите и конструктивните елементи обикновено се проектират и изграждат по начин, по който да не създават 
благоприятни условия за възникване и разпространение на пожари” (P 118-99)

Мерките за пожаробезопасност трябва да отговарят на критериите и изискванията за ефективност, предвидени в 
нормативните документи, като нужните системи за сигнализация и пожарогасене се определят за всеки конкретен 
случай. 

За да изпълнят на изискванията относно критериите и нивата на ефективност, материалите, строителните елементи 
и инсталации, трябва да отговарят на определена функционалност и поведение при пожар (клас на горимост, 
пожароустойчивост,  разпространение на пламъка т.н.).

Пожарозащита е в същото време ИЗИСКВАНЕ ЗА КАЧЕСТВО в строителството, в съответствие със Закон № 10 /1995.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Символите и мерните единици използвани по-нататък,  са в съответствие с дефинициите съдържащи се в: 

СТАНДАРТА ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИТЕ - P 118-99.

 Пожар
- спонтанен процес на горене, който е в състояние да се разпространява безконтролно, възникнал 

поради наличието на запалими вещества и източници на запалване, и чието появяване има 
отрицателни последствия,  като загуба на човешки живот, материални щети и т.н. 

 Поведение при пожар 
- всички физически и химически промени, възникнали, когато един материал, продукт или конструкция 

е под въздействието на стандартен пожар. 

 Степен на пожароустойчивост 
- общата способност на конструкцията и пожарната преграда, да съответства на действието на 

стандартен пожар, независимо от неговото предназначение или функция. 

 Възпламеняемост на материалите (конструктивните елементи) 
- тяхното свойство да се запалват и да поддържат горенето, при което допринасят за увеличаване на 

количеството топлина генерирано от огъня. 

В зависимост от тяхното поведение при пожар, материалите и конструктивните елементи могат да бъдат: 
  негорими
  горими

Горимите материали и конструктивни елементи се класифицират в следните класове на горимост, в съответствие 
с EN13501-1:

Клас на реакция на 
огън според EN13501-1

A1 -

A2 s1, d0

A2 s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

B s1, d0

s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

Клас на реакция на 
огън според EN13501-1

C s1, d0

s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

D s1, d0

s1, d1

s2, d0

s2, d1

s3, d0

s3, d1

Клас на реакция на 
огън според EN13501-1

A2 s1, d2

s2, d2

s3, d2

B s1, d2

s2, d2

s3, d2

C s1, d2

s2, d2

s3, d2

Клас на реакция на 
огън според EN13501-1

D s1, d2

s2, d2

s3, d2

E d2

F -
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 Реакция на огън: класификация на материалите 
Реакцията на огън представлява свойството на материалите да се възпламеняват и да горят. Това 
съответства на избухването на пожара. 
(1) - A1...F – Показател по клас реакция на огън  
(2) - s1, s2, s3 –Допълнителни класификации за отделяне на дим (SMOKE) - EF 
(3) - d0, d1, d2 – Допълнителни класификации за образуване на пламтящи капки или частици (DROP) - 
PPA 
(4) - P118/1999 – Норма за пожарозащита на конструкции 
(5) - (SR)EN 13501-1 – Класификация на реакция на огън на строителните материали и елементи - 
Част I: Класификация според изпитвания на реакция на огън 

Трудно горими 
материали A2

го
ри

м
ос

т 
на

ра
ст

ва
щ

а

, , , 
wab,  

PREGYFEU M0, гипс,

Горими 
материали

B Други материали

C Дървесина с огнезащитно покритие

D Дървесина над 18 mm

E Дървесина с малка дебелина

Еврокласовете са разделени на A1 (негорими) - F (с невъзможност да се класифицират), 
включвайки A2, B, C, D, E (горими материали).
Класове “A2, B, C, D, E” се допълват с критерии от s1 - s3 (отделяне на дим) и d0 - d2 (запалими 
капки или частици).

 Пожароустойчивост:  
Пожароустойчивостта представлява времето, през което строителната конструкция  ще 
продължи да изпълнява своята функция в случай на пожар. 
Когато един участък е обхванат от огън, следното трябва да се избягва:
 Срутването на структурните елементи на сградата (пожароустойчивост (R) на 

конструкциите)
 Разпространението на пожара към други части на сградата (предотвратяване  

разпространението на газове и пламъци (E) и изолираща способност (I))

E
Предотвратяване 

проникването на огън и 
горещи газове  

R
Механична 
устойчивост

I
Изолация

Гипсокартонените системи   не са структурни елементи, следователно те се вписват в 
класификациите  “E” и “I”.
Те достигат максимална ефективност от 240 минути.

О
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УСЛОВИЯ ЗА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 

  Следната таблица представя минималните условия,   на които трябва да отговарят определени стени и подове в 
обществените сгради, които не са високи, които са много високи или са с висок трафик на хора.

Nr. Предназначение на 
конструктивния елемента

Пожаро-
устойчивост 
EI

Препоръчана
преградна 
стена

Забележка

1 2 3 4

1
Преградни стени между
административни помещения и 
др., в сгради с max.площ  400 m2

30 min
D75/50

С изключение на 
преградни стени към 
производствени
помещения, складове, 
сервизни помещения и 
аварийни изходи

2

Преградни стени, Между 
административни и 
обществени помещения и т.н., 
както и публични аварийни 
изходи

60 min
D105/75 С изключение на 

предвидените в 
нормативните актове

3

Преградни стени между
помещения с локални рискове 
от пожар (лаборатории, кухни, 
архиви) и останалата сграда:
-  стени
-  тавани

120 min
D135/75

Допускат се плътни 
дървени или метални 
врати (в дадените стени 
не се допускат други 
отвори, освен врати 
необходими за достъп) 

4

Преградни елементи между
складове с горими материали, 
с повърхност над 36 m2

и останалата сграда, както и
между складове с ценни вещи
(музеи, архиви, библиотеки)
в зависимост от плътността на 
термичното натоварване, но не
по-малко от това на:
-  стените
-  таваните

180 min
D165/75

Вратите трябва да 
устоят на огън за 
1час и 30мин, и да 
бъдат оборудвани със 
самозаключващ се или 
автоматичен механизъм 
за затваряне.
Ако съществува 
автоматична система 
за пожарогасене, 
стените могат да имат 
издръжливост срещу 
огън 3 часа, а таваните 
1час и 30мин часа.
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НОРМАТИВНИ  ИЗИСКВАНИЯ

Използва се Международната мерна 

система (SI), където:

1 W = 0,860 kcal/h = 1J/s

1 m²K/W = 1,163 m²h°C/kcal

1 W/(m³K) = 0,860 kcal/(m³h°C)

1 Wh = 3600 J = 0,860 kcal

 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Икономическите фактори и тези свързани с опазването на 
околната среда (борбата с парниковият ефект) доведоха, от 
1974г.,  до голям брой инициативи, чиято главна цел бе да 
се регламентира изразходването на енергия в национален и 
глобален мащаб. Топлоизолацията на сградите също е част 
от този процес, който се състои в намаляване консумацията 
на енергия и свързаните с това разходи. 

 ИЗИСКВАНИЯ

За да съответства на тези регламенти, една нова сграда трябва да отговаря на 3-и изисквания

1. Изразходваната енергия „C” (отопление, топла вода), трябва да бъде по-малко 
от тази на сграда, която има референтни топлоизолационни характеристики 
Cref от гледна точка на изолация, отоплителна система, вентилационна система. 

2. През лятото, вътрешната температура „Tic” трябва да бъде по-малка от тази 
на сграда с референтни топлоизолационни характеристики Tic ref:

3. Вътрешните стени и оборудването трябва да отговарят на минимални 
характеристики, наричани още допустими граници. Това означава, че продуктите 
и системите, които не отговрят на тези минимални изисквания, не могат да се 
използват.

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА НИВОТО НА ИЗОЛАЦИЯ

Изолацията на вътрешните стени на една сграда зависи от две нива на термални характеристики: 
минимално ниво и референтно ниво, позволявайки по този начин оптимален избор за изграждането на 
изолационна система, достигайки високо ниво на изолация. 

C ≤ Cref

Tic ≤ Tic ref

Топлоизолация 
О
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ψ (W/m.°K) 
Коефициент на линейно 

топлопреминаване
Линейно топлопреминаване през 

топлинен мост. Колкото стойността 
на ψ е по-ниска, толкова загубата на 

топлина е по-малка.

λ (W/m.°K)
Коефициент на топлопроводност
Представлява топлинният поток, 

който преминава през 1 m от 
дебелината на материала за 1°С 
разлика  от двете страни. Колкото 

коефициентът λ е по-малък, толкова 
по-добри са топлоизолационните 

характеристики на материала. 

R (m2.K/W)
Съпротивление на 
топлопреминаване 

Представлява свойството на 
един материал да намалява 

преминаването на топлинния поток. 
То е пропорционално на дебелината 

(d) и обратнопропорционално на 
топлопроводимостта на материала (λ):

R = d / λ Съпротивлението на 
топлопреминаване на една преградна 

стена е равно на сумата от R на 
съставните материали. 

U (W/m2.°C)
Коефициент на топлопреминаване 

Неподвижния топлинен поток 
съотнесен към повърхността и 

температурната разлика спрямо 
средата от двете противоположни 

страни на системата. Той е обратно 
пропорционален на съпротивлението 

на топлопреминаване. Колкото  
стойността на U е по-малка, толкова 

стената е по-добре изолирана. 

 Допустими граници: 

Всички продукти и системи за изолация на вътрешни стени, както и 
системите за отопление, вентилация и топла вода, трябва да отговарят на 
минималните изисквания, на така наречените допустими граници. 

За  стени, имаме следните характеристики:

1. Минималните граници на съществуващите стени, се изразяват с 
коефициента на топлопреминаване U, който се определя като минимално 
топлинно съпротивление, изисквано за всяка една стена.

2. Допустимите граници на термомостовете, изразени с линейни 
коефициенти, които не могат да превишават следните стойности: 
 • 0,99 W/m.K за еднофамилни жилищни сгради
 • 1,10 W/m.K за многофамилни жилищни сгради

Вид Коефициент
U maxi (W/m2.K)

Съпротивление
R mini(m2.K/W)

Външни стени 0,47 1,96

Таван под тераси или други 
открити пространства 0,30 3,2

Под над открито 
пространство.
Бетонен покрив.

0,36 2,6

Покрив на метална 
конструкция 0,47 2

Окачен таван в
санитарни помещения 0,43 2
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ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ ЗА
ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ СЪС СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА
 Постоянни натоварвания – закрепени 

 За товар ≤ 30 kg се допуска една точка на закрепване 

 Специално осигуряване за:

   товари > 30 kg

   за моментни натоварвания > 30 kgm (daN.m)

За други натоварвания, моля да се обърнете към техническият отдел на SINIAT.

 Осигуряване при удар 
 Устойчивост на удар на  преградните стени 

Преградните стени, включително техните свързващи елементи, не трябва да се чупят или 
повреждат  сериозно при удар с мек предмет, който има енергия на удара от 240 J и при удар 
с твърд предмет с енергия на удара 10 J.

Преградни стени  отговарят на това изискване. 

 Силни ветрове 
Изискването е изпълнено, когато стената издържи на натиск със сила от  240 J: стените  
отговарят на това изискване. 

 Земетресения
Изискванията относно сеизмичното поведение на неконструктивните елементи се отнася до: 

 избягване на загуба на човешки живот  или на нараняване на хора, намиращи се вън или вътре 
в сградата, при отделяне и падане на неконструктивни елементи; 

 избягване прекъсването на основни дейности и услуги по време на и след земетресение, чрез 
повреждането на неконструктивни елементи; 

 избягване повреждането на културни и художествени ценности; 

 ограничаване мащаба на материалните щети; 

 осигуряване на изходи за евакуация на хората извън сградата и достъп на спасителните екипи; 

 избягване/ограничаване на щети по конструктивните елементи, в резултат от взаймодествието 
им с неконструктивни елементи; 

 ограничаване на психологичното влияние, свързано с неудобството на хората в сгадата 

 закрепване на елементите достатъчно устойчиво и неподвижно, така че да осигурява директно 
предаване на сеизмичните и гравитационни сили от неконструктивните елементи към 
основната конструкция или към други неконструктивни елементи, които на свой ред трябва да 
са свързани директно към основната конструкция;   

 закрепване на преградните стени към окачения таван, както и всяка преградна стена по-висока 
от 2.00 m трябва да се прикрепи странично към основната конструкция. Закрепващата система 
трябва да бъде независима от системата за закрепване на окаченият таван. 

P100-2006:
Норми за земетръсно проектиране

10 Джаула = 1kg x m
10 Джаула = 1 daN x m
1 Джаул = 1 N x m
1 kg = 1 daN

Механика
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  Постоянни натоварвания – закрепени
 точкови натоварвания ≤ 3 kg се допускат във всяка точка
 точкови натоварвания < 10 kg се допускат, когато са закрепени за метална конструкция и са на 
разстояние ≥ 1,20 m

 в допълнение към тях, товарът трябва да се закрепи директно към носещата консрукция, независимо 
от конструкцията на тавана

За избора на крепежните елементи (дюбели, болтове, скоби и др.) отговорност има монтажника. Когато 
избирате механични крепежи, Вие трябва да имате предвид:

 вида на носещият конструктивен елемент 
 тежестта на тавана (допустимият товар върху крепежният елемент трябва да бъде 1/3 от товара 
деклариран от производителя на крепежа)

 Земетресения
 Окачените тавани с площ по-голяма от 100 m² да се закрепват странично към основната конструкция;
 Окачените тавани с по-голяма площ да бъдат разделени на площи ≤ 250m², чрез разделителни фуги 
или чрез преградни стени, изградени по цялата височина; тази мярка може да се избегне, ако чрез 
калкулация се докаже, че закрепващата система може да поеме изцяло страничните измествания на 
тавана; 

 Когато таванът е на различни нива, страничната стабилност трябва да бъде осигурена от собствена 
система блокираща страничните измествания кръстовидна връзка; тръбите, вентилационните канали, 
електрическите кабели и др. водопроводни елементи не трябва да се захващат към окачения таван. 

 Сеизмичната сила, отговаряща на общата маса на окачения таван, ще се предава заедно със съответните 
вертикални натоварвания, чрез закрепващите елементи на тавана към основната конструкция или към 
страничните елементи на конструкцията на тавана.

 Ходенето по повърхността на тавана е строго забранено.
Достъп е позволен единствено през ревизионните отвори.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
ПРЕГРАДНИ СТЕНИ И ОБШИВКА НА СТЕНИ СЪС СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА

 Вятър
В помещения с нулева,  ниска или средна пропускливост
P = 20 kg/m2 и радиус ≤ 5 mm

Височината се определя с формулата: h = h 

 Натоварване от трафик на хора
Няма специални изисквания.

 Ефективността на системата остава непроменена при следните случай: 

За предстенна обшивка:
• Лек удар 50 kg, 100 J 
• Лек удар 3 kg, 20 J 
• Силен удар 0,5 kg, 1 J

 Допуск на увреждане
Допуска се следното: следа от удар ≤ 2 cm и дълбочина 1 mm.
Системите  отговарят на тези изисквания 

 Деформиране на конструкцията и таваните
За преградни стени по-дълги от 15 m е здължително наличието на дилатационна фуга на всеки 10 m, 
достигаща до дилатационната фуга на конструкцията на сградата.

ТАВАНИ

h и I: височината и инерционен момент на профилите на преградните стени 
h0 и I0: височината и инерционен момент на един профил на референтна преградна стена 
 • еднослойна обшивка D75/50 h0 = 2,50m; I0 = 2,75 cm4

 • двуслойна обшивка D100/50 h0 = 2,50m; I0 = 2,75 cm4

h0 и I0 показатели за монтаж при междуосово разстояние от 600 mm. За 400 mm I се увеличава с 50%.

* P100-2006 Норма за сеизмично проектиране
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СТЕНИ И ПРЕДСТЕННИ ОБШИВКИ С ГОЛЯМА ВИСОЧИНА 

 Въздействие на вятъра върху преградните стени 
Преградни стени между две помещения с нулева пропускливост (например: кино зала)

 P = 10 daN/m²
 Радиус на огъване ≤ H/240

Между помещение с нулева пропускливост µ = 0 и помещение с ниска пропускливост ( µ ≤ 5%); Например: 
преградна стена между изолирано помещение и вътрешно помещение за общо ползване, изолирано 
отвън с врата, която обикновено е затворена:

 P = 15 daN/m²
 Радиус на огъване  ≤ H/240

Преградна стена между две помещения с ниска пропускливост ( µ ≤ 5%):
 P = 20 daN/m²
 Радиус на огъване  ≤ H/240

Преградна стена между помещение със средна пропускливост (5% < µ ≤ 15%); Например: ежедневно 
използвани сгради, като болници жилищни помещения, офиси, училища, хотели и помещение с нулева, 
ниска или средна пропускливост: 

 P = 40 daN/m²
 Радиус на огъване  ≤ H/240

Преградна стена между помещение с висока пропускливост (µ >5%) – индустриални халета, складове и 
помещение с нулева, ниска или средна пропускливост:  

 P = 60 daN/m²
 Радиус на огъване  ≤ H/240

 Въздействие на вятъра върху предстенните обшивки 
Обшивка на непромукаема стена (бетон или зид) в помещение с ниска пропускливост

 P = 10 daN/m²
 Радиус на огъване  ≤ H/240

Обшивка на лека невентилирана фасада в помещение с ниска или средна пропускливост: 
 P = 15 daN/m²
 Радиус на огъване  ≤ H/240

Обшивка на лека вентилирана фасада в помещение с ниска, средна или висока пропускливост
 P = 20 daN/m²
 Радиус на огъване  ≤ H/240

 Натоварване при ползване 
В случай на еластични деформации, които са осезаеми, усещането за комфорт се запазва при 
деформации от максимум 1cm и отстояние от пода 1.50 m, при натиск от 50 kg/m2. 

T : 0,636H  ≤ 0.33 s

където:
T: е времето на вибрацията на стената в секунди  
H: височина на стената в метри
EI: устойчивост на стената в Nm²
M: обща маса за единица дължина за даден профил в kg/m² 

 Тежки врати 
Нормативни изисквания или специфични стандарти. 
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P = 10 daN/m²

  Радиус на огъване ≤ H/240
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ОКАЧЕНИ ТАВАНИ

 Вятър
В помещения с нулева, ниска или средна пропускливост:

• P = 10 kg/m² включително изолацията 

 Деформация на металната конструкция и таваните
Металната конструкция на таваните обикновено позволява поемане на деформациите на тавана, които са 
предвидими. Все пак препоръчваме да се ограничи огъването на конструкцията, там където преградните стени 
стигат до тавана. За тавани с големи размери, трябва да се прекъсне с разделителни фуги приблизително на 
всеки 15m. Използването на дилатационна фуга е необходимо при следните случаи: 
• При промяна на посоката на натоварване на носещата конструкция на тавана 
• Наличие на разделителна фуга на конструкцията

МОМЕНТ НА ОГЪВАНЕ
M = G x d
G = тегло на окачения товар (kg или daN)
d = разстояние от центъра на тежестта на товара до преградната стена (m)
Когато M > 30 kgm, моля да се обърнете към техническият отдел на SINIAT. 

ПРОПУСКЛИВОСТ НА ФАСАДИТЕ 
Пропускливостта на една стена е равна на съотношението на общата 
отваряема площ към общата площ. 
µ  = (S2 + S3) /So = (c * e + a * d)/ (H * B) S0 = H x B: обща площ 
на фасадата 
S1  = b x e: площ на неотваряем прозорец (без значение)        
S2  = c x e: площ на отваряем прозорец
S3  = a x d: площ на летящи врати 2 

ВЛИЯНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА ТАВАНА ВЪРХУ ПРЕГРАДНИТЕ СТЕНИ 
Стените  не са носещи, за това те не трябва да се подлагат на натоварване (товар >собствено тегло + 
натоварвания описани в предните раздели)

 Подлагане на стените под натиск  
В определени случаи, разместването на тавана може да доведе до паразитно натоварване на стените

 Ъглови деформации 
Деформациите на таваните могат понякога да доведат до ъглови изкривявания на стените (особено в сгради с 
конструкция от нискокачествена дървесина). 

 Подлагане на опън 
Когато деформациите на долния таван надвишават деформациите на горния таван: различните разширения 
могат да доведат до напрягане на стените.
В този случай, трябва да се монтират укрепващи или приплъзващи елементи, които да компенсират 
разширенията.

 Дефиниция на активен радиус на огъване 
Става дума за огъване на тавана  след монтажа на стените или керамичните плочки. 
При изчисляване на активният радиус на огъване се вземат предвид моментните деформации на тавана под 
собственото му тегло.

Трябва да се има предвид следното:

 различните деформации (особено разместванията) на всички продължителни натоварвания (собствено тегло 
на тавана, постоянни натоварвания, слягане и пре-компресия и т.н.) 

 моментни деформации на всички продължителни натоварвания възникнали след монтаж на стени (или под); 
Например: полагане на керамични плочки след изграждане на стените 

 моментни деформации, дължащи се на променливи натоварвания  (най-вече климатични или експлотационни). 

G
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în exemplul următor:
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 Притежавайки широка гама от приложения в строителството, стените от гипсокартон предлагат свобода 
на избор за създаване на пространства, които отговарят на всички нужди и желания. От най- обикновените 
до най-сложните типове, SINIAT препоръчва стени, които отговарят на всички изисквания и се адаптират 
към особеностите на всяко пространство.

 Продуктовата гама на SINIAT включва всички възможни решения, които отговарят и на двете - 
естетически потербности (извити, предварително боядисани и декоративни повърхности); и техническите 
изисквания (големи височини, удароустойчивост, звукоизолация, пожароустойчивост, радиационна защита, 
защита срещу проникване).

Преградни стени 
 Видове 29

Преградни стени тип D – еднослойни 30

• Указания за монтаж 31

Преградни стени тип D – двуслойни 34

• Указания за монтаж 36

Преградни стени тип D – трислойни 38

• Указания за монтаж 40

Преградни стени тип S 42

Свързани преградни стени SL 44

Преградни стени за кинозали SLA 46

Противовзломни стени PRÉGYMETAL DÉFI 48

Стени La Dura 49

Антирадиационни стени PRÉGYMETAL RX 50

Извити стени 51

Стени в помещения с висока и много висока влажност 58

Условия за експлоатация и поддръжка на стени по време на жизненият цикъл на сградата 64
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Видове прегради 

Преграда с натоварване клас P0 
 
Нулево проникване на преградата µ = 0.
Обикновено тези обекти са затворени и контактуват с външната среда посредством други затворени пространства.
Тези  прегради имат специални технически изисквания, като звукоизолация или  контролирани условия на 
заобикалящата среда.
Например: кинозали, звукозаписни студия, лаборатории и др. 

Преграда с натоварване клас P1
Слабо проникване на преградата µ ≤ 5%.
Тези пространства обикновено свързват плътно запечатани пространства и общи пространства, които са изолирани 
от външната страна, чрез врата, която обикновено е затворен.
Например: преходно пространство между високо непромукаемо пространство и общи коридори. 

Преграда с натоварване клас P2
Средно проникване на преградата 5% ≤ µ ≤15%.
Тези обекти са с нормални условия за ползване – болници, училища, жилищни сгради, офиси. 

Преграда с натоварване клас P3
Високо проникване на преградата 15 %≤ µ.
Това са прегради с високи експлоатационни характеристики. 
Индустриални обекти, зали, складове, хангари. 

Калкулирано налягане според вида на преградата

Пример Преграда 1 Преграда 2 Налягане Qd (daN/m2)

A

P0 P0 10

P1 P0 15

P1 P1 20

B
P2 ≤P2 40

P3 ≤P3 60*
A -тип преграда без пряк контакт с външната среда 
B -тип преграда под директно влияние на вятър  
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ЕДНОСЛОЙНИ СТЕНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА

Техническо одобрение
Помещения изложени на влага 

Пожароустойчивост от 30' до max. 90'

D75/50 - D86/50
D100/75 - D105/75

D125/100 - D130/100

Плоскост 
Фуга,армирана с лента запълнена с 

фугирща гипсова смес 
Профил  (UW)

Носещ профил  (CW)
Винт  AF212

Изолация
Въздушно уплътнение Rw + C  41 dB 

(положено върху завършен под)
Моноадхезивна залепваща се лепенка 

 Ново строителство и ремонти

 Жилищно строителство

 Офиси

 Разпределение на вътрешното 
пространство в хотели и болници  

 За работи във влажни помещения 
използваме  или wab 
(виж стр.58,59)

 Отлично адаптиране към ремонтни и интериорни решения

 Широк спектър от механични, акустични, 
топлоизолационни и пожарозащитни характеристики 

 Продуктова и техническа съвместимост с плоскостите и 
таваните 

 Конструктивна кухина от 49 mm до 99 mm, която позволява 
вграждане на изолация, тръби, канализация и т.н

 Спестяване на разходи за основната конструкция, поради 
по-малката тежест на m2

Преградни стени тип D с дебелина 75, 80, 
86, 100, 105, 125, 130 mm, изградени от две 
плоскости  скрепени с винтове към 
метална рамка.

+ 2 dB

 спомага за намаляване 
преминаването на шум до 2 dB, в сравнение с 
стандартна плоскост със същата дебелина. 
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Характеристики

 Дебелина на ламарината Метален профил - 0,6 mm

 Каменна вата 80mm, 40 Kg/m3

 Стъклена вата  50mm, 10,5 kg/m3

РАЗХОДНА НОРМА на  m2 за стена с Hmax = 6,00 и дължина = 5m
Отнасяща се за височина = 6.00 m, включвайки отворите
Загубата не е включена в таблицата. Тя ще се определи от проектанта в зависимост 
от спецификата на обекта.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

•	 Санитарните продукти се 
укрепват с два профила 
(ако е необходимо се  
монтира конструкция за 
канализацията)

•	 Лента или метален ъгъл за 
укрепване на външните ъгли 

•	 Фиксиране на профила към 
пода и тавана: 
- с дюбел, пирон 
- с винтове или залепване

•	 Във влажни помещения 
се използват специални 
влагоустойчиви плоскости,  
които се изолират в основата 
(виж стр.58)

•	 Подсилени носещи профили 
за тежки врати и прозорци

•	 Ако е необходимо, се 
прави мека връзка между 
конструкцията и профила

Преградни стени тип D

* всички стойности са калкулирани за средно отклонение на системата от 1/240, за сгради 
с нормална експлоатация
** стойностите за звукоизолация са индикативни, основани на симулации с единичен 
профил - разстояние между профилите 60 cm, 20 daN, плоскост 

* За залепване, ремонт и запълване на фуги >3 mm
** За системи за пожарозащита, стъклофибърната лента е задължителна

Система

Вид
профил
UW,CW
0,6 mm

Разстояние 
между 

носещите 
профили

Максимална височина
Брой и вид 
плоскости 

Коефициент на 
звукоизолация

Rw + c(dB)
Пожароустойчивост EI

Единичен профил Двоен профил

c c  без 
изолация изолация10

da/n
15

da/N
20

da/N
10

da/n
15

da/N
20

da/N

D75/50 50
60 4,6 4 3,7 5,3 4,6 4,2

2 x 12,5 30 37 30 30+40 5 4,3 3,9 5,8 5 4,6
30 5,3 4,6 4.2 6,2 5,4 4,9

D100/75 75
60 6 5,2 4,8 6,9 6 5.3

2 x 12,5 32 39 30     45 30     4540 6,5 5,7 5,2 7,6 6,7 6,1
30 6,9 6 5,5 8.3 7,4 6,5

D125/100 100
60 7,3 6,4 5,8 8.5 7,4 6,7

2 x 12,5 34 41 30     45 30     4540 7,9 6,9 6,3 9,4 8,2 7,5
30 8,5 7,4 6,7 10,2 8,3 8,1

D80/50 50
60 5,1 4,4 4 5,6 4,9 4,5

2 x 15 31 38 30 30+40 5,4 4,7 4,2 6,1 5,3 4,8
30 5,6 4,9 4,4 6,5 5,6 5,1

D105/75 75
60 6,5 5,7 5,1 7,2 6,4 5,8

2 x 15 33 40 30     45 60     9040 6,9 6,1 5,5 7,9 6,9 6,3
30 7,3 6,4 5,8 8,5 7,4 6,8

D130/100 100
60 7,8 6,8 6,2 8,9 7,7 7

2 x 15 35 42 30     45 60     9040 8,4 7,3 6,6 9,7 8,5 7,7
30 8,9 7,7 7,1 10,4 9,1 8,3

D111/75 75
60 6,3 5,5 4,0 7,2 6,3 5,7

2 x 18 37 44 90 -40 6,8 5,9 4,2 7,9 6,9 6,2
30 7,2 6,3 5,7 8,4 7,4 6,7

ПРОДУКТ

Количество
Единичен профил Двоен профил 

 =
60 cm

 =
40 cm

 =
30 cm

 =
60 cm

 =
40 cm

 =
30 cm

Плоскост 2,00 m2 2,00 m2 2,00 m2 2,00 m2 2,00 m2  2,00 m2

Профил (UW) 0,80 m 0,90m 1,10 m 1,30 m 1,70 m 2,10 m

Профил (CW) 2,00 m 2,80 m 4,00 m 3,60 m 5,20 m 7,20 m

Винтове 
AF 212x25(12,5)
AF 212x35(15)

30 бр. 45 бр. 60 бр.  30 бр. 45 бр. 60 бр.

Винтове AP 421x9,5 3,5 бр. 4,5 бр. 7 бр.  6,4 бр. 9,2 бр. 13 бр.
Фугираща смес 0,50 kg 0,50 kg 0,50 kg  0,50 kg 0,50 kg 0,50 kg

Фугираща лента** 3,50 ml 3,50 ml 3,50 ml  3,50 ml 3,50 ml 3,50 ml

* 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg  0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg

Изолация (по избор) 1,00 m2 1,00 m2 1,00 m2  1,00 m2 1,00 m2 1,00 m2

Стъклофибърен клипс 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.

Моноадхезивна лепенка 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml

*** калкулираните височини са валидни за плоскост  и могат да се отнасят и за плоскости с по-добри механични свойства
* Препоръчваме запълване на празните пространства с минерална вата 
* Ако стената надвишава 15 m дължина, на всеки 10 m се подсигурява с дилатационна фуга, както и  на местата където има 
дилатационна фуга на конструкцията 
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УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

 Неподвижно закрепване към бетонна стена

 Ъглово свързване

  Закрепване върху бетонна плоча със   
         замазка

 Закрепване на плоскости: разминаване на 
фугите на насрещните стени 

 Свързване към бетонна плоча

 Неподвижно закрепване към бетонен таван
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Гипсова фуга 

Хартиена лента

Профил (CW)

Гипсокартон 

Рапиден винт AF212 

Профил (CW)
Гипсокартон 

Профил (CW)

Предпазен ъглов 
профил

Рапиден винт 
AF212 

Носещ профил 
(CW)

Рапиден винт 
AF212 

Гипсова фуга

Укрепваща хартиена лента

Носещ профил (CW)

Гипсокартон  

Гипсокартон  

Рапиден винт 
AF212 

Уплътнителна 
лента
Дюбел

Носещ 
профил(CW)

Профил (UW)

Силиконова 
лента

Гипсокартон  

Уплътнителна лента

Дюбел

Профил (CW)

Профил (UW)

Силиконова 
лента

Дюбел

Уплътнителна лента

Профил (UW)

Носещ профил (CW)

Хартиена лента

Ггипсова фуга

Рапиден винт 
AF212 

Гипсокартон 

Профил (UW) 

Рапиден винт AF212 

Дюбел

Уплътнителна лента

60 cm

(30/40)

rosiika
Sticky Note
The blue background is different

rosiika
Sticky Note
The blue background is different



 T-образно свързване с прекъсната 
обшивка 

 Свързване към бетонна плоча през прекъснат 
гипсокартонен таван 

 Плъзгащо свързване – дилатационна фуга 

 Плъзгащо свързване при пожарозащита, 
между гипсокартона и бетонната плоча 

 Вертикално разполагане на плоскостите

*Хоризонталните фуги на съседните плоскости 
трябва да сe разминават с поне 400mm, за да се 
избегне напукването на фугите.

min 400 mm
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Гипсова фуга

Уплътнителна лента

Носещ профил (CW)

Гипсокартон  

Рапиден винт AF212

Хартиена лента

Профил (CW)
Хартиена лента

Носещ профил (CW)

Гипсокартон 

Дюбел

Уплътнителна лента

Рапиден винт AF212 

Гипсокартон 

Рапиден винт AF212 

Носещ профил (CW)
Носещ 
профил (CW)

Защитен ъглов профил

Защитен ъглов 
профил

Ивица от 
гипсокартон 

Профил (UW)

Носещ профил 
(CW)

≤20

≤100

≤20

 Ако стената е по-дълга от 15 m, плъзгащото свързване се изпълнява на 
максимум 10 m. 

Вертикална схема 

Гипсова фуга

Гипсокартон 

Рапиден винт 
AP421

Носещ профил 
(CW)



ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА

Плоскост 
Фуга,армирана с лента запълнена с 

фугирща гипсова смес 
Профил  (UW)

 Носещ профил  (CW)
Винт  AF212

Изолация
Въздушно уплътнение Rw + C  41 dB 

(положено върху завършен под)
Моноадхезивна залепваща се лепенка 

 Ново строителство и ремонти

 Болници и училища

 Хотели (между помещения и коридори)

 Индустриални и търговски сгради

 Жилищно строителство

 Офиси

 За работи във влажни помещения 
използваме  or wab 
(виж стр.58,59)

 Перфектно приложение за реновация и интериор

 Конструктивна кухина от 49 mm до 99 mm, която позволява 
вграждане на изолация, тръби, канализация и

 Двуслойната обшивка осигурява по-добри механични,акустични, 
топлоизолационни и пожарозащитни свойства. 

 Продуктова и техническа съвместимост между 
облицовките ,стените и таваните 

 Спестяване на разходи за основната конструкция, поради 
по-малката тежест на m2

Техническо одобрение
Помещения изложени на влага 

Пожарозащита от 30' до max 120’
D100/50 - D110/50
D125/75 - D135/75

D150/100 - D160/100

ДВУСЛОЙНИ СТЕНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Преградни стени тип  D с дебелина 100, 110, 
125, 135, 150, 160 mm, изградени от четири 
плоскости  скрепени с винтове към 
метална рамка.

+ 4 dB

 спомага за намаляване 
преминаването на шум до 4 dB, в сравнение с 
стандартна плоскост със същата дебелина
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* всички стойности са калкулирани за средно отклонение на системата от 1/240, за сгради с 
нормална експлоатация

 Стъклена вата 50 mm, 10,5 kg/m3

  Каменна вата 80mm, 40 kg/m3

Характеристики

РАЗХОДНА НОРМА на m2 за стена с Hmax 6,5m и дължина = 5m
Отнасяща се за височина = 6.50 m, включвайки отворите. 
Загубата не е включена в таблицата. Тя ще се определи от проектанта в зависимост от спецификата на обекта.

ПРОДУКТ

Количество
Единичен профил Двоен профил

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

Плоскост 4,00 m2 4,00 m2 4,00 m2 4,00 m2 4,00 m2 4,00 m2

Профил (UW)  0,80 m  0,90 m  1,10 m  1,30  m  1,70  m  2,10  m

Профил (CW)  2,00 m  2,80 m  4,00 m  3,60 m  5,20  m  7,20  m
Винтове AF 212x25(1) 15   бр. 18   бр. 30   бр. 15   бр. 18   бр. 30  бр.
Винтове AF 212x45(2) 30   бр. 45   бр. 60  бр. 30   бр. 45   бр. 60  бр.
Винтове AP 421x9,5 (13)  3,5 бр.  4,5 бр.  7 бр.  6,4 бр.  9,2 бр.  13 бр.
Фугираща смес 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg

Фугираща лента**  3,5  m  3,5  m  3,5  m  3,5 m  3,5 m  3,5 m

* 0,10  kg 0,10  kg 0,10  kg 0,10  kg 0,10  kg 0,10  kg
Изолация (по избор) 1,00  m2 1,00  m2 1,00  m2 1,00  m2 1,00  m2 1,00  m2

Стъклофибърен клипс  1    бр.  1    бр.  1    бр.  1    бр.  1    бр.  1    бр.
Моноадхезивна лепенка 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml

(1) Първи слой към металната конструкция 
(2) Втори слой към металната конструкция 
* За залепване, ремонт и запълване на фуги  > 3 mm.
** За системи за пожарозащита, стъклофибърната лента е задължителна

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

•	 Санитарните продукти се 
укрепват с два профила 
(ако е необходимо се  
монтира конструкция за 
канализацията)

•	 Лента или метален ъгъл  за 
укрепване на  външните 
ъгли.

•	 Фиксиране на профила към 
пода и тавана: 

	  - с дюбел, пирон
  - с винтове или залепване
•	 Във влажни помещения 

се използват специални 
влагоустойчиви плоскости, 
които се изолират в 
основата (виж стр.58).

•	 Подсилени носещи профили 
за тежки врати и прозорци

•	  Ако е необходимо, се 
прави мека връзка между 
конструкцията и профила.

Преградни стени тип D

** стойностите за звукоизолация са индикативни, основани на симулации с единичен профил - разстояние между профилите 60 cm, 20 
daN, плоскост 
*** калкулираните височини са валидни за плоскост   и могат да се отнасят и за плоскости с по-добри механични свойства
* Препоръчваме запълване на празните пространства с минерална вата 
* Ако стената надвишава 15 m дължина, на всеки 10 m се подсигурява с дилатационна фуга, както и на местата където има дилатационна фуга на конструкцията 

Система

Вид
профил
UW,CW
0,6 mm

Разстояние 
между 

носещите 
профили

Максимална височина
Брой 
и вид 

плоскости 

Коефициент на 
звукоизолация

Rw + c(dB)
Пожароустойчивост EI

Единичен профил Двоен профил

c c  без 
изолация изолация10

da/n
15

da/N
20

da/N
10

da/n
15

da/N
20

da/N

D100/50 50
60 5,7 5,0 4,5 6,1 5,3 4,9

4 x 12,5 33 39 30+ 30+40 5,9 5,2 4,7 6,5 5,7 5,2
30 6,1 5,4 4,9 6,9 6 5,4

D125/75 75
60 7,1 6,2 5,6 7,8 6,8 6,2

4 x 12,5 35 41 90 90'40 7,4 6,5 5,9 8,4 7,3 6,6
30 7,8 6,8 6,2 8,9 7,8 7

D150/100 100
60 8,4 7,3 6,7 9,3 8,2 7,4

4 x 12,5 37 43 90 120'40 8,9 7,8 7,1 10,1 8,8 8
30 9,3 8,2 7,4 10,8 9,4 8.6

D110/50 50
60 6,5 5,7 5,9 6,8 6 5,4

4 x 15 34 40 30+ 30+40 5,9 5,2 5,3 6,5 6,2 5,7
30 6,1 5.3 4,9 7,5 6,5 5,9

D135/75 75
60 7.9 6.9 6,3 8,5 7,4 6,7

4 x 15 36 42 90 12040 8.2 7,2 6,5 9 7,9 7,1
30 8,5 7,4 6,7 9,5 8,3 7,5

D160/100 100
60 9,1 7,9 7,2 9,7 8,4 7,7

4 x 15 38 44 90 12040 9,4 8,2 7,4 10,2 8,9 8,1
30 9,7 8,4 7,7 10,7 9,3 8,5

D147/75 75
60 7,8 6,8 6,2 8,4 7,3 6.6

4 x 18 39 46 90 -40 8,1 7,1 6,4 8.9 7,8 7
30 8,4 7,3 6,6 9,4 8,2 7,4
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УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

 Неподвижно закрепване към бетонна 
стена

 Ъглово свързване

 Закрепване върху бетонна плоча със замазка

 Закрепване на плоскости: разминаване 
на фугите на насрещните стени 

 Свързване към бетонна плоча

 Неподвижно закрепване към бетонен таван

60 cm
(40/30 cm)
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600 mm
(400/300 mm)

Профил (CW)

Профил (UW) 

Фугираща смес

Фугираща смес

Хартиена лента

Профил (CW)

Гипсокартон  

Рапиден винт 
AF212 

Носещ профил 
(CW)

Хартиена лента

Гипсова фуга

Носещ профил (CW)

Гипсокартон  

Рапиден винт AF212 

Дюбел

Уплътнителна лента

Гипсокартон 

              Профил (CW)

Предпазен профил

Рапиден винт 
AF212 

Носещ профил 
(CW

Гипсокартон 

Рапиден винт 
AF212 

Уплътнителна 
лента

Дюбел

Хартиена лента

Фугираща смес

Профил (UW)

Профил (CW)

Дюбел

Уплътнителна лента

Рапиден винт AF212 

Гипсокартон 

Гипсокартон  

Рапиден винт AF212 

Уплътнителна лента

Дюбел

Профил (CW)

Профил (UW)

Фугираща смес



 T-образно свързване  Свързване към бетонна плоча през 
прекъснат гипсокартонен таван

 Плъзгащо свързване – дилатационна фуга 

 Плъзгащо свързване при пожарозащита

 Разминаване на плоскостите

*Хоризонталните и вертикалните фуги трябва 
да се разминават, за да се избегне застъпване 
в случай на многопластово припокриване.
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Фугираща смес

Уплътнителна лента 

Профил (CW)

Гипсокартон  

Рапиден винт AF212  

 Хартиена лента

Профил (CW)

Гипсокартон 

Ивица от 
гипсокартон 

Профил (UW)

Профил (CW)

Фугираща смес
Гипсокартон 

Хартиена лента 

Профил (CW)

Профил (CW)

Гипсокартон 

Профил (CW)

Рапиден винт AF212   

Защитен ъглов профил

Дюбел

Хартиена лента

Фугираща смес

Уплътнителна 
лента

Защитен ъглов 
профил

Дюбел

Уплътнителна лента

Рапиден винт AF212 

Гипсокартон 

≤100

Вертикална схема 



Плоскост 
Фуга,армирана с лента запълнена с 

фугирща гипсова смес 
Профил  (UW)
Профил  (CW)

Винт  AF212
Изолация

Въздушно уплътнение Rw + C  41 dB 
(положено върху завършен под)

Моноадхезивна залепваща се лепенка  

 Ново строителство и ремонти

 Болници и училища

 Хотели (между стаи и коридори)

 Индустриални и търговски сгради

 Жилищно строителство

 Офиси

 За работи във влажни помещения 
използваме  or wab 
(виж стр.58,59)

 Отлично адаптиране към ремонтни и интериорни решения

 Конструктивна кухина от 49 mm до 99 mm, която позволява 
вграждане на изолация, тръби, канализация и т.н.

 Широк спектър от механични, акустични, 
топлоизолационни и пожарозащитни характеристики

 Продуктова и техническа съвместимост с плоскостите и 
таваните 

 Спестяване на разходи за основната конструкция, поради 
по-малката тежест на m2

Техническо одобрение
Помещения изложени на влага 

Пожароустойчивост от 30’ до max 180’

D125/50 - D140/50
D150/75 - D165/75

D175/100 - D190/100

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА

ТРИСЛОЙНИ СТЕНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Преградни стени тип D с дебелина 125, 
140, 150, 165, 175, 190 mm, изградени от 
шест плоскости  скрепени с винтове 
към метална рамка.

 спомага за намаляване преминаването 
на шум с до 6 dB, в сравнение с стандартна плоскост 
със същата дебелина, за по детайлна информация се 
свържете с техническия отдел на SINIAT .
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+ 6 dB
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rosiika
Highlight
фугираща



* Препоръчваме запълването на празните пространства с минерална вата
* Ако стената надвиши 15m дължина, на всеки 10m се подсигурява с дилатационна 
фуга, както и на местата където има дилатационна фуга на конструкцията
* всички стойности са калкулирани за средно отклонение на системата от 1/240, за сгради с нормална експлоатация
** стойностите за звукоизолация са индикативни, основани на симулации с единичен профил - разстояние между профилите 60 cm, 
20 daN, плоскост 
*** калкулираните височини са валидни за плоскост  и могат да се отнасят и за плоскости с по-добри механични свойства

 Каменна вата  100mm, 100 Kg/m3

 Стъклена вата  50mm, 10,5 Kg/m3

Характеристики

РАЗХОДНА НОРМА на m2 за стена с Hmax 7 m и дължина = 15 m
Отнасяща се за височина от 7,00 m, включвайки отворите.
Загубата не е включена в таблицата. Тя ще се определи от проектанта в зависимост от спецификата на обекта.

ПРОДУКТ

Количество

Единичен профил Двоен профил

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

 = 
 60 cm

 = 
 40 cm

 = 
 30 cm

Плоскост 6,00 m2 6,00 m2 6,00 m2 6,00 m2 6,00 m2 6,00 m2

Профил (UW) 0,80 m 0,90 m 1,10 m 1,30 m 1,70 m 2,10 m

Профил (CW)  2,00 m 2,50 m 4,00 m 3,60 m 5,20 m 7,20 m
Винтове AF 212x25(1) 15 бр. 18 бр. 30 бр. 15 бр. 18 бр. 30 бр.
Винтове AF 212x55(2) 15 бр. 18 бр. 30 бр. 15 бр. 18 бр. 30 бр.
Винтове AF 212x70(3) 30 бр. 45 бр. 60 бр. 30 бр. 45 бр. 60 бр.
Винтове AP 421x9,5 (13) 2,5 бр. 4,5 бр. 7 бр. 5 бр. 6,8 бр. 13 бр.
Фугираща смес 1,20 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,20 kg

Фугираща лента** 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m

* 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg
Изолация (по избор) 1,00 m2 1,00 m2 1,00 m2 1,00 m2 1,00 m2 1,00 m2

Стъклофибърен клипс 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
Моноадхезивна лепенка 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml 0,80 ml

(1) Първи слой към металната конструкция 
(2) Втори слой към металната конструкция 
(3)Трети слой към металната конструкция
* За залепване, ремонт и запълване на фуги > 3 mm
** За системи за пожарозащита, стъклофибърната лента е задължителна.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!
•	 Санитарните продукти се 

укрепват с два профила 
(ако е необходимо се  
монтира конструкция за 
канализацията)

•	 Лента или метален ъгъл 
за укрепване на  външните 
ъгли.

•	 Фиксиране на профила към 
пода и тавана: 

	  - с дюбел, пирон
	 - с винтове или залепване
•	 Във влажни помещения 

се използват специални 
влагоустойчиви плоскости, 
които се изолират в основата 
(виж стр.58).

•	 Подсилени носещи профили 
за тежки врати и прозорци.

•	  Ако е необходимо, се 
прави мека връзка между 
конструкцията и профила.

Преградни стени тип D

Система

Вид
профил
UW,CW
0,6 mm

Разстояние 
между 

носещите 
профили

Максимална височина
Брой и вид 
плоскости 

Коефициент на 
звукоизолация

Rw + c(dB)
Пожароустойчивост EI

Единичен профил Двоен профил

c c  без 
изолация

c 
изолация

10
da/n

15
da/N

20
da/N

10
da/n

15
da/N

20
da/N

D125/50 50
60 6,6 5,8 5.3 7 6,1 5,5

6 x 12,5 35 41 30+ 30+40 6.8 6 5,4 7,3 6,4 5,8
30 7 6,1 5,5 7.6 6.6 6

D150/75 75
60 8 7 6,4 8,6 7,5 6,8

6 x 12,5 37 43 90+ 90+40 8,3 7,3 6,6 9 7,9 7,2
30 8,6 7,5 6,8 9,5 8,3 7,6

D175/100 100
60 9.4 8,2 7,4 10,2 8,9 8

6 x 12,5 39 45 90+ 18040 9,8 8,5 7,8 10,8 9,4 8,6
30 10,2 8,9 8,1 11,4 10 9,1

D140/50 50
60 7,8 6,8 6,2 8 7 6,4

6 x 15 36 42 30+ 30+40 7,9 6,9 6,3 8,3 7,2 6,6
30 8 7 6,4 8,5 7,4 6,7

D165/75 75
60 9,2 8 7,3 9,6 8,4 7.6

6 x 15 38 44 90+ 18040 9,4 8,2 7,5 10 8,8 8
30 9,6 8,4 7,6 10,4 9,1 8,3

D190/100 100
60 10,6 9,3 8,4 11,2 9,8 8.9

6 x 15 40 46 90+ 18040 10.9 9,5 8,7 11,8 10,3 9,3
30 11,2 9,8 8,9 12,3 10,7 9,7
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 Неподвижно закрепване към бетонна стена

 Ъглово свързване

 Закрепване върху бетонна плоча със замазка

 Закрепване на плоскости: разминаване на 
фугите на насрещните стени 

 Свързване към бетонна плоча

 Неподвижно закрепване към бетонен таван

УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ
П
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Рапиден винт AF212 

Дюбел

Уплътнителна лента

Профил (CW)     

Профил (UW)  
 

Фугираща смес
 

Гипсокартон  

Рапиден винт AF212 

Уплътнителна лента

Дюбел

Хартиена лента

Фугираща смес

Профил (UW)

Профил (CW)

Хартиена лента 

Фугираща смес

Профил (CW)

Гипсокартон 

Защитен ъглов 
профил

Рапиден винт AF212 

Профил (CW)

Фугираща смес

Хартиена лента

Профил (CW)

Гипсокартон 

Гипсокартон 

Рапиден винт AF212 

Уплътнителна лента

Дюбел

Дюбел

Уплътнителна лента

Рапиден винт AF212 

Гипсокартон 

Профил (CW)

Профил (UW)

Фугираща смес

Рапиден винт AF212 

Профил (CW)

Гипсокартон 

           Профил (CW)

600 mm

(300/400 mm)



 T-образно свързване  Свързване към бетонна плоча през 
прекъснат гипсокартонен таван

 Плъзгащо свързване към бетонна стена

 Плъзгащо свързване при пожарозащита

* Хоризонталните и вертикалните фуги трябва 
да се разминават, за да се избегне застъпване 
в случай на многопластово припокриване.

 Разминаване на плоскостите
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Вертикална схема 

Фугираща смес

Уплътнителна лента 

Профил (CW)

Гипсокартон  

Рапиден винт AF212  

 Хартиена лента

Профил (CW)

Фугираща смес

Гипсокартон 

Хартиена лента
Профил (CW)

Профил (CW)

Гипсокартон 

Профил (CW)

Рапиден винт AF212   

Защитен ъглов профил

Дюбел

Хартиена лента

Фугираща смес

Уплътнителна лента

Гипсокартон 

Ивица от 
гипсокартон 

Профил (UW)

Профил (CW)

Защитен ъглов профил

Дюбел

Уплътнителна лента

Рапиден винт AF212 

Гипсокартон 

≤100



АКУСТИЧНИ СТЕНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Плоскост 
Фуга,армирана с лента запълнена 

с фугирща гипсова смес 

Ъглов профил  35x60
Профил  (CW)
Винт  AF212

Минерална вата 
Въздушно уплътнение положено 

върху завършен под
Моноадхезивна залепваща се 

лепенка 

Техническо одобрение
Помещения изложени на влага 

Пожароустойчивост от 30’ до max 180’

S160 - S300

 Ново строителство и ремонти

 Жилищни сгради: преградни стени между 
апартаменти

 Хотели: преградни стени между стаи и 
коридори

 Концертни зали, кина, звукозаписни студия 

 Помещения изискващи повишена 
звукоизолация

 За работи във влажни помещения 
използваме  или wab 
(виж стр.58,59)

 Отлично адаптиране към ремонтни и интериорни 
решения

 Спестяване на разходи за основната конструкция, 
поради по-малката тежест на m2

 Съвместимост с метални, дървени и бетонни 
конструкции за осигуряване на пожарозащита

 Замяна на тежки преградни зидове без 
конструктивна функция, със сухомнтажни преградни 
стени

 Продуктова и техническа съвместимост с 
плоскостите и таваните 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА

Преградни стени тип S с високи акустични 
свойства, с дебелина от 160 mm до 300 mm, 
изградена от две независими полустени 
ограждащи пространство, запълнено с 
изолация от минерална вата. 
Всяка полустена е съставена от метална 
конструкция и две или три плоскости     

 скрепени с винтове към прилежащата 
конструкция.

 спомага 
за намаляване 
преминаването на шум 
с до  6 dB, в сравнение 
със стандартна 
плоскост със същата 
дебелина, за по- 
детайлна информация 
се свържете с 
техническия отдел на 
SINIAT. 

П
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 Дебелина на ламарината - 0,6 mm
 Стъклена вата 50 mm, 10,5kg/m3

Характеристики

Разходана норма за m2 стена 
Отнасяща се за помещение с височина от 3,00 m, включително и отворите.
Тези цифри са индикативни и зависят от големината на стената.За детайлна калкулация моля да се 
обърнете към техническия отдел на Siniat .
Коефициентът на загуба не е включен в таблицата. Той трябва да бъде изчислен от проектанта в 
зависимост от спецификата на работата

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

•	 Във влажни помещения 
се използват специални  
влагоустойчиви плоскости, 
които се изолират в основата 
(виж стр.58). 

•	 Лента или метален ъгъл за 
укрепване на външните ъгли.

•	 Укрепване на санитарните 
продукти

•	 Еластично свързване на UD- 
профила с конструкцията, в 
зависимост от разширенията 
на конструкцията

•	 Използване на UA –профил за 
рамки нa врати и прозорци

•	 Уплътнение за въздух в 
долната част на стената

Система 
mm

Вид
профил
UW,CW

Разстояние 
между 

носещите 
профили

cm

Максимална височина
Брой и вид 
плоскости 

Коефициент на 
звукоизолация: 

RW+c(dB)

Пожароустойчивост EI

Единичен 
профил 

Двоен 
профил c c 

S160
S170
S180

50 60 - 2,95 4 x 12,5
61
62
62

30+ 30+

S160
S170
S180

75 60 3,15 3,7 4 x 12,5
61
62
62

90 120

S180 100 60 3,7 4,4 4 x 12,5 62 90 120
S180
S300 50 60 - 2,95 5 x 12,5 64

70 30+ 30+

S180
S300 75 60 3,15 3,7 5 x 12,5 64

70 90 120

S300 100 60 3,7 4,4 5 x 12,5 70 90 120
S175
S195
S205

50 60 - 3,3 6 x 12,5
65
66
67

30+ 30+

S175
S195
S205

75 60 3,5 4,2 5 x 12,5
65
66
67

90 120

S205 100 60 4,15 4,9 5 x 12,5 67 90 120

ПРОДУКТ

Количество
4 плоскости 5 плоскости

Профили на  60 cm Профили на  60 cm

Един. Двоен Един. Двоен
Плоскост  4,00 m2  4,00 m2  5,00 m2  5,00 m2

Профил  (UW)  1,40 m  1,40 m  1,40 m  1,40 m

Профил (CW)  3,80 m  7,00 m  3,80 m  7,00 m
Винтове AF 212x25(1) 15 бр. 18 бр. 15 бр. 18 бр.
Винтове AF 212x45(2) 25 бр.  25 бр. 15 бр. 20 бр.
Винтове AF 212x55(3) - - 30 бр. 35 бр.
Винтове AP 421x9,5  3 бр.  12 бр.  3 бр. 12 бр.
Минерална вата  1,00 m2  1,00 m2  1,00 m2  1,00 m2

Фугираща смес  0,80 kg  0,80 kg  1,00 kg  1,00 kg

Фугираща лента**  3 m  3 m  3 m  3 m
*  0,10 kg  0,10 kg  0,10 kg  0,10 kg

Моноадхезивна лепенка  1,40 m  1,40 m  1,40 m  1,40 m
(1) Първи слой към металната конструкция 
(2) Втори слой към металната конструкция 
(3) Трети слой към металната конструкция 
* За залепване, ремонт и запълване на фуги > 3 mm
** За системи за пожарозащита, стъклофибърната лента е задължителна. 

Преградни стени тип S

* Препоръчваме запълване на пространствата с минерална вата 
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Техническо   одобрение
Помещения изложени на 

влага 
Пожароустойчивост max. 180’

SL190 - SL300

СТЕНИ С ГОЛЯМА ВИСОЧИНА
ОСНОВНА СХЕМА 

Плоскост 
Фуга,армирана с лента запълнена с 

фугирща гипсова смес 
Профил  (UW)

Носещ профил  (CW)
Винт  AF212

Минерална вата
Въздушно уплътнение положено върху 

завършен под
Моноадхезивна залепваща се лепенка 

Свързваща ивица от гипсокартон  
с височина 30 cm, през max. 2m

 Ново строителство и ремонти

 Индустриални сгради с различна 
дейност

 Складове

 Търговски центрове

 За работи във влажни помещения 
използваме  or wab 
(виж стр.58,59)

 Рентабилно решение за стени с височина от 5 до 12 m (за 
по-големи височини виж стените   SLA)

 Отлично адаптирани за реновация и вътрешна декорация

 Съвместимост с метални, дървени и бетонни конструкции

 Пожарозащита на конструкции

 Лесен монтаж (малко тегло)

 Архитектурна свобода 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА

Акустични стени с голяма височина, с 
дебелина между 170-300 mm и повече, 
изградени от две симетрични полустени 
свързани помежду си чрез ивици 
гипсокартон . Всяка полустена 
е съставена от метална конструкция 

 и две или три плоскости  
скрепени към прилежащата им конструкция.
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ПРОДУКТ

Количество (два слоя)
Единичен 
профил

 = 60

Двоен 
профилt

 = 60
Плоскост  4,00 m2 4,00 m2

Ивица гипсокартон Зависи от дебелината и 
височината на стената

Профил (UW)  1,40 m  2,40 m

Профил (CW)  3,60 m  7,2 m

Винтове AF 212x25(1) 17,5 бр. 17,5 бр.

Винтове AF 212x45(2) 35 бр. 45 бр.

Винтове AP 421x9,5  6,5 бр. 14 бр.
Фугираща смес  0,80 kg  0,80 kg

Фугираща лента**  4,2 m  4,2 m

*  0,10 kg  0,10 kg

Изолация  2,00 m2  2,00 m2

Моноадхезивна лепенка  1,40 m  1,40 m

 Дебелина на ламарината  - 0,6 mm
* Свързващи 30 cm ивици се поставят на всеки 1 m. За по-добра устойчивост се монтира U-профил зад свързващите ивици. 
* Ако стената надвишава 15 m дължина, вертикалните фуги се осигуряват на всеки 10 m както и при всяка дилатационна  
фуга в конструкцията. 

 Минерална вата  50mm, 10,5 kg/m3

Характеристики

РАЗХОДНА НОРМА на m2 за стена с Hmax 8,5m и дължина = 20m
Отнасяща се за помещение с височина до 8,50 m, включително и отворите.
Тези цифри са индикативни и зависят от големината на стената.За детайлна калкулация моля да се обърнете към техническия 
отдел на Siniat . Коефициентът на загуба не е включен в таблицата. Той трябва да бъде изчислен от конструктора в зависимост 
от спецификата на работата.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

•	 Във влажни помещения се използват специални  
влагоустойчиви плоскости, които се изолират в 
основата (виж стр.58). 

•	 Закрепване на профилите към пода и тавана чрез 
дюбели, пирони, винтове или чрез залепване.

•	 Лента или метален ъгъл  за укрепване на външните 
ъгли.

•	 Рамки нa врати и прозорци

•	 Уплътнение за въздух в долната част на стената

(1) Първи  слой към металната конструкция 
(2) Втори  слой към металната конструкция 
(3) Трети слой към металната конструкция 
*За залепване, ремонт и запълване на фуги >3 mm.
** За системи за пожарозащита, стъклофибърната лента е 
задължителна.

Преградни стени тип SL

Профил (CW)

Гипсокартон

Рапиден винт
AF212

Ивица 
гипсокартон

23
00

10
00

30
0

10
00

Система 

mm

Разстояние 
между 

носещите 
профили

cm

Вид конструкция
Брой 
и вид 

плоскости 

Максимална височина Коефициент на 
звукоизолация: 

RW+C(dB)
Минерална 

вата
2x50mm

Пожароустойчивост EI
Единичeн 
профил

Двоен 
профил P≤10

(daN/
m2)

P≤15
(daN/
m2)

P≤20
(daN/
m2)

c  c 

SL 190/50 60 1 x 2 - 4 x 12,5 6,2 5,6 5,2 56 30+ 30+

SL 240/75 60 1 x 2 -
4 x 12,5 7,1 6,45 6 57 90 120
6 x 15 7,2 6,5 6,05 58 90+ 180

SL 300/75 60 1 x 2 -
4 x 12,5 9,75 8,8 8,2 61 90 120
6 x 15 10,05 9,05 8,45 63 90+ 180

SL 190/50 60 - 2 x 2 4 x 12,5 7,4 6,65 6,2 56 30+ 30+

SL 240/75 60 - 2 x 2
4 x 12,5 8,45 7,65 7,1 57 90 120
6 x 15 8,55 7,75 7,2 58 90+ 180

SL 300/75 60 - 2 x 2
4 x 12,5 11,6 10,5 9,75 61 90 120
6 x 15 11,95 10,8 10,05 63 90+ 180
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Техническо   одобрение
Пожароустойчивост max. 180’

Препоръчва се за концертни зали, 
кинозали и др

SLA260 - SLA330
SLA420 - SLA500

СТЕНИ В КИНОЗАЛИ 
ОСНОВНА СХЕМА 

Плоскост 
Фуга,армирана с лента запълнена с 

фугирща гипсова смес 
Профил  (UW)
Профил  (CW)
Винт  AF212

конектор PHONY SL
Въздушно уплътнение положено върху 

завършен под
Моноадхезивна залепваща се лепенка 

Минерална вата

 Ново строителство и ремонти
 Кинокомплекси
 Концертни зали, театри 
 Звукозаписни,TV и радио студия 
 Търговски центрове
 Индустриални сгради с различна 
дейност

  Сгради с дуплекс апартаменти 
 За работи във влажни помещения 
използваме  or wab

 Икономични решения с високи звукоизолационни характеристики, 
сертифицирани от в официална лаборатория  

 Звукоизолация от 78 dB и по-голяма от  53 dB за 125 Hz.
 Антивибрационния конектор PHONI SL осигурява пълно прекъсване на 
вибрациите 

 Интегриране към метални конструкции
 Пожарозащита на вградени конструкции
 Лесен и бърз монтаж (ниско тегло) 
 Съвместими и допълващи се с плоскости  SLA 

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДИМСТВА

Много високи стени с много 
високи акустични изисквания, с 
дебелина между 260-500 mm и 
повече, изградени от две полустени 
свързани посредством специални 
антивибриращи конектори PHONI SL.
Всяка полустена се състои от 
метална конструкция   
и най-малко две плоскости  
скрепени към прилежащата им 
конструкция.
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rosiika
Highlight
Конектор



 Дебелина на ламарината - 0,6 mm

* Конекторите PHONI SL се поставят както следва: първо междуосие, първи конектор, поставен на 0.1m от пода.
  Втория конектор на 1.4 m от първия, а другите на всеки 2 m. Второ междуосие, първи конектор на 0,15 m от пода, 2-и на 
1.4 m от първия, а останалите на всеки 2 m. Следващите междуосия и конектори се монтират последователно, според 
предписаното по-горе. 

   Минерална вата 10,5kg/m3

РАЗХОДНА НОРМА на m2 за стена с Hmax 12 m и дължина = 25 m
Отнасяща се за помещение с височина от 12,00 m, включително и отворите.
Тези цифри са индикативни и зависят от големината на стената.За детайлна 
калкулация моля да се обърнете към техническия отдел на Siniat .
Коефициентът на загуба не е включен в таблицата. Той трябва да бъде изчислен 
от проектанта в зависимост от спецификата на работата.

(1) Първи слой към металната конструкция 
(2) Втори слой към металната конструкция 
(3) Трети слой към металната конструкция 
*За залепване, ремонт и запълване на фуги >3 mm.
** За системи за пожарозащита, стъклофибърната лента е задължителна.

Характеристики

Система
Вид

носещ
профил

Разстояние
между

двойните
профили

Разстояние
между

конекторите
(m)

Брой 
и вид 
плоскости 

 
Страна 1

Брой 
и вид 
плоскости 

 
Страна 2

Максимална височина (m) Коефициент на 
звукоизолация: 

RW+ C(dB)

Пожароустойчивост 
EI

P=10
(daN/m2)

P=15
(daN/m2)

P=20
(daN/m2)

SLA
330 75

60
2 2x12,5 2x12,5

10.70 9.20 8.25
75 90 

40 12.30 10.55 9.45

SLA
420 100

60
2 3x15 3x15

12.00 10.35 9.25
78 180 

40 13.00 11.10 9.95

SLA
500 100

60
1.5 3x15 3x15

13.00 11.10 9.95
80 180 

40 18.00 15 14.60

ПРОДУКТ

Количество
Двоен 

профил
SLA 330

 60 cm

SLA 500
Плоскост  4,00 m2  6,00 m2

Профил  (UW75)  1,83 m -
Профил  (CW75) 10,2 m -
Профил  (UW100)  -  1,83 m
Профил  (CW100)  - 10,2 m
Конектор PHONI SL ( : 2m)  1,5 бр.  1,5 бр.
Винтове AF 212x25 бр. (1) 15 бр. 15 бр.
Винтове AF 212x45 бр. (2) 30 бр. 15 бр.
Винтове AF 212x70 бр. (3) - 35 бр.
Винтове AP 421x13 бр. 20 бр. 20 бр.
Фугираща смес  0,80 kg  1,00 kg
Фугираща лента**  2,74 m  2,74 m

*  0,1 kg  0,1 kg
Моноадхезивна лепенка  1,40 m  1,40 m
Уплътнение за въздух  0,05 litri  0,05 litri
Стъклена вата  75 mm  2,00 m2 -
Стъклена вата  100 mm -  3,00 m2

УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ
T-образно свързване

Ъглово свързване

Свързване към метална греда

СТЕНИ В КИНОЗАЛИ  тип SLA

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!
•	 В помещения с постоянна влага изплолзвайте специални влагоустойчиви 

плоскости като ги изолирате в основата (виж влажни помещения стр.58)
•	 Закрепване на профила към пода и тавана (дюбел, пирон, винт или 

залепване)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
 Ново строителство и ремонти

 Жилищни сгради (стени между апартаменти и 
общи част) 

 Всички помещения с изисквания за висока 
противовзломна защита 

 С  или wab покритие за 
всички влажни помещения

Характеристики
 За избор на стена в зависимост от други 
характеристики, виж страница 42 (преградни стени)

ПРЕДИМСТВА
 Леко и ефективно решение, вместо неносеща 
бетонна стена или зид 

 Интегриране с метални, дървени или бетонни 
конструкции за осигуряване на пожарозащита 

ОСОБЕНОСТИ
 Металната конструкция на стена  с вграден стоманен 
лист трябва да бъде изградена от двойни носещи 
профили, разположени на разстояние от 60 cm

 За специфични междуосови разстояния, 
стоманените листи се доставят по размер на клиента

 За вграждане на електрическа инсалация, обърнете 
внимание на разположението на стоманения лист. 

Техническо одобрение
Висока противовзломна 

устойчивост 

Противовзломни стени 
PRÉGYMETAL DÉFI

СПЕЦИАЛНИ ПРОТИВОВЗЛОМНИ СТЕНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Плоскост 

Фуга,армирана с лента запълнена с 
фугирща гипсова смес 

Профил  (UW)

Профил  (CW)

Винт  AF 212

Стоманен лист Defi

Въздушно уплътнение (положено при 
завършен под)

 Изолация

Преградна стена Prégymetal, подсилена 
чрез вграден 2.8 mm стоманен лист между 
носещите профили.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
  Ново строителство и ремонт
  Жилищни сгради (стени между апартаменти и общи 
части)

  Обществени пространства изложени на вандализъм
  Училища, болници, спортни зали, кино зали, музеи и 
галерии 

  Складове на едро и дребно, затвори, арести и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посока на
натоварване Вид плоскост

Максимално 
точково 

натоварване (kg)

 
1 x Плоскост LaDura 12,5 mm 50 kg

2 x Плоскост LaDura 12,5 mm 65 kg

 
1 x Плоскост LaDura 12,5 mm 45 kg

2 x Плоскост LaDura 12,5 mm 55 kg

ПРЕДИМСТВА
 устойчиви на удар
 пожароустойчиви
 отлични звукоизолационни характеристики
 устойчиви на влага
 устойчиви на срязване
 устойчиви на опън 

ОСОБЕНОСТИ
Плътната сърцевина съдържа 8% твърди дървесни 
частици и стъклофибър 

Техническо одобрение
Стени с висока устойчивост на удар

LaDura

ПРОТИВОУДАРНИ СТЕНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Преградна стена или обшивка с високи механични 
свойства, издържаща на директно натоварване 
върху плоскостта без използване на специална 
конструкция.

Плоскост LaDura
Фуга,армирана с лента запълнена с 
фугирща гипсова смес 
Профил  (UW)
Профил  (CW)

Винт  AF212

Изолация

Въздушно уплътнение

Моноадхезивна залепваща се лепенка
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Плоскост 

Профил  (UW)

Носещ профил  (CW)

Винт  AF 212

Гипсово лепило 

Плоскост Prégy RX

Оловен лист

Стъклена вата 

ПРИЛОЖЕНИЯ
 Апаратури излъчващи рентгенови лъчи в нови и 
реновирани сгради

 Радиологични зали

 Стоматологични кабинети

Характеристики
 Защита от рентгенови лъчи

 Дебелината на оловния лист трябва да се определи 
от специалист в зависимост от  редица параметри 
(вид апаратура, радиация, обем на помещението) 

ПРЕДИМСТВА
 Леко и ефективно сухомонтажно решение 
вместо неносеща бетонна стена или зид

 Лесен и бърз монтаж (малко тегло)

ОСОБЕНОСТИ
 Това е решение при дебелина на листа до 
максимум 2 mm. При други дебелини, моля да се 
консултирате с техническия отдел.

X-RAY стени  
PRÉGYMETAL RX

ЗАЩИТА ОТ РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Aсиметричните X-Ray стени Prégymetal RX 
състоящи се от 4 плоскости  скрепени 
с винтове към метална конструкция с 
вграден специален лист Prégy RX
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ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДИМСТВА

Плоскост  (хоризонтален монтаж)

Извит профил

Носещ профил  (CW)

Винт  AF 212

 Декорация при ново строителство и 
реновиране

 Декориране в болници

 Хотели (общи части)

 Фоайета на жилищни, офисни и 
обществени сгради  

 Детски ясли 

 Създаване на пространства (търговски, жилищни и др.) 

 Създаване на различни декоративни форми 

 Изграждане на стени с извити форми и с радиус R ≥ 30 cm

 Продуктова и техническа съвместимост с плоскости и 
тавани 

SINIAT
препоръчва

Детайл свързване
CW към извит профил

Монтаж на 
плоскости към стена

ИЗВИТИ СТЕНИ 
ОСНОВНА СХЕМА 

Извити преградни стени изградени 
от гипсокартонени плоскости  и 
скрепени към метална конструкция 

 (извити профили монтирани 
на пода и тавана и вертикални носещи 
профили) .
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МИНИМАЛЕН 
РАДИУС
НА ИЗВИВАНЕ

0,30 m 1 m 2 m 3 m и повече

МАКСИМАЛНО 
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ОСИТЕ НА 
НОСЕЩИТЕ ПРОФИЛИ

1/5 ОТ РАДИУСА НА ИЗВИВАНЕ 60 cm

ПОДГОТВЯНЕ НА ПЛОСКОСТИТЕ (ПОСТАВЯТ СЕ ХОРИЗОНТАЛНО)

Вид плоскост

12,5 _ _

Обилно 
навлажняване
+ огъване по

извивката

Навлажняване 
чрез 

пръскане

9,5 Обилно навлажняване + огъване по
извивката

Навлажняване 
чрез пръскане

6

Обилно
навлажняване + 

огъване по
извивката

Навлажняване 
чрез 

пръскане
Огъване на сухо по рамката 

TEХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

Конструктивните решения основно 
зависят от минималния радиус на 
огъване за съответната работа и от: 

 Разстоянието между носещите 
профили

 Подготовката на плоскостите.

Минимален брой плоскости 

Вид МИНИМЛЕН БРОЙ ПЛОСКОСТИ
ЗА ЕДНА СТРАНА НА СТЕНАТА

6 - 9,5 2
12,5 1

Забележка: Звукоизолационните и пожароустойчиви характеристики при тези специални решения е 
възможно да се различават от съответните решения, когато нямаме огъване на плоскостите.

Разходна норма за m2 стена

ПРОДУКТ

Количество
ЕДИН

СЛОЙ  12,5
ДВА СЛОЯ
6 - 9,5 - 12,5

ЕДН.ПРОФИЛ  
  

ЕДН.ПРОФИЛ  
 

= 
400 mm

= 
600 mm

= 
400 mm

= 
600 mm

Плоскост 2,00 m2 2,00 m2 4,00 m2 4,00 m2

Профил  Contour 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m
Профил  (CW) 3,00 m 2,00 m 3,00 m 2,00 m
Винтове AF 212 x 25 (1)  
първи слой 36 бр. 30 бр. 18 бр. 15 бр.
Винтове AF 212 x 25 (2) 
втори слой - - 36 бр. 30 бр.
Винтове AF 212 x 35 (2) 
втори слой - - 36 бр. 30 бр.

Винтове AF 212 x 45 (2) 
втори слой - - 36 бр. 30 бр.

Винтове AP 421 x 9,5  4 бр.  3 бр.  4 бр.  3 бр.
Фугираща смес 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg 0,80 kg
Фугираща лента  2 m  2 m  2 m  2 m

 * 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg

(1) Първи слой към металната конструкция 
(2) Втори слой към металната конструкция 
* За залепване, ремонт и запълване на фуги  > 3 mm.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!
•	 Във влажни помещения 

се използват специални  
влагоустойчиви плоскости, 
които се изолират в основата 
(виж раздел стр.58). 

•	 Лента или метален ъгъл  за 
укрепване на  външните 
ъгли.

•	 Закрепване на извитите 
профили към пода и тавана 
чрез дюбели, пирони, 
винтове или чрез залепване.

•	 Еластично свързване на 
извития профил и рамката, 
при необходимост.

Отнася се за помещение 
с височина от 2,50 m, 
включително и отворите.
Коефициента на загуба не е 
включен в таблицата.
Това трябва да се направи 
от строителя в зависимост от 
спецификата на работата.

В определени ситуации, плоскостите могат да се монтират и вертикално. За допълнителна 
информация се свържете с техническия отдел на  SINIAT. 
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Фиброцимент таван Фиброцимент под

ПРИЛОЖЕНИЯ
 Жилищни сгради за лично ползване
 Обществени сгради с висок трафик
 Индустриални халета, кухни, автомивки, 
автосервизи

 Химически и фармацевтични производства и  
лаборатории 

Характеристики
 Устойчиви на механични удари
 Високи звукоизолационни характеристики
 Устойчиви на влага
 Устойчиви във времето

ПРЕДИМСТВА
 Леко и ефективно сухомонтажно решение вместо 
неносещи бетонни стени или зидове 

 Лесен и бърз монтаж 
 Конструктивни пространства за Ел и ВиК инсталации, 
за топлоизолация 

 Много добра основа за керамични плочки, тапети или 
боядисване 

ОСОБЕНОСТИ
 Материалите и процесът на производство са 
щадящи за околната среда и напълно  отговарят на 
Европейските директиви

 Подсилените крайща осигуряват високо качество при 
обработка на свръзките като намаляват риска от счупване

Фиброциментови 
плоскости

СИСТЕМА ХИДРОПАНЕЛ
ОСНОВНА СХЕМА 

Вътрешна преградна стена изградена 
от влагоустойчиви фиброциментови 
плоскости скрепени към метална или 
дървена конструкция, използвайки 
специални влагоустойчиви винтове 

Плоскост  Hydropanel

Профил  (UW)

Носещ профил  (CW)

Винт Hydropanel 4.0 x 35 mm

Hydropanel-фугопълнител

Минерална вата

Плоскост Hydropanel
Минерална вата
Профил CD
Пароизолация
Покривна греда
Носеща греда
Покривно покритие 
Влагоустойчив винт 4,0x35 mm

 Плоскост 
Hydropanel

 Топлоизолация

 Винт Hydropanel
 Канал за подово 

отопление
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МОНТАЖ 

РАЗЧЕРТАВАНЕ И МОНТАЖ 
НА МЕТАЛНИТЕ U-ПРОФИЛИ

 Отбележете точките за фиксиране на  
UW-профилите върху пода, като се 
предвиди дебелината на плоскостите, 
мястото на касите и тежките предмети. 
Фиксирай профилите към пода: 

• механично, през 50 cm с винт и 
дюбел;

• или чрез залепване (при гладки и 
чисти повърхности)

 Начертайте на тавана точките за 
фиксиране.

 Фиксирайте профилите ръчно към 
тавана.

 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да поставите 
уплътнителна лента за подобряване на 
звукоизолационните характеристики.

ФИКСИРАНЕ НА НОСЕЩИТЕ 
ПРОФИЛИ

 Отрежете CW профилите с  5 mm 
по-малко от разстоянието между 
пода и тавана 
 Начертайте на пода 
разположението на профилите (60 
или 40 cm)
 Поставете  CW профилите 
вертикално вътре в UW профила:

• разстояние между осите 60 или 40 cm
• отвора на CW профила е 

ориентиран по дължината на UW 
профила 
 Проверете с нивел носещите 
профили по вертикала 
 Фиксирайте CW към UW профила

РЯЗАНЕ НА ПЛОСКОСТИ  

 Изрежете плоскостите с 1 cm по-
малко от височината между пода и 
тавана

 Начертайте с молив и метална линия 
частта, която ще се изрязва

 Срежете картона от лицевата част с 
помощта на нож и метална линия

 Счупете плоскостта по сряза
 Срежете картона от другата страна

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ                  

ТОЧКИ НА СВЪРЗВАНЕ                  

СПЕЦИАЛНИ КОНСТРУКЦИИ                  
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МОНТАЖ НА ГИПСОКАРТОН   

 Поставете плоскостта на място:
• откъм тавана 
• прикрепена към CW профилите
• фиксирана към тавана

 Вземете следното под внимание:
• поставете на изолация между 

профилите и гипсокартона 
• поставете тръбите за 

електрическите проводници 
• изрежете с прободен трион  

отворите за електрическите 
кутии 

 Закрепете плоскостите с винтове 
 AF 212:

• max. разстояние между осите 30 
cm.

• най-малко 1 cm от ръба на 
плоскостта

 За стени с няколко слоя 
гипсокартон: фиксирайте първия 
слой (закрепен към металната 
конструкция) на разстояние от 60 
cm

СВЪРЗВАНЕ НА ДВЕ СТЕНИ 
Забележка:
При монтиране на UW профилите, не 
забравяйте да оставите разстояние 
между перпендикулярните UW 
профили,  равно на дебелината на 
плоскостта. 

СВЪРЗВАНЕ НА ЪГЛИ
Забележка:
При монтиране на UW профилите, не 
забравяйте да оставите разстояние 
между перпендикулярните UW 
профили, равно на дебелината на 
плоскостта. 
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СВЪРЗВАНЕ КЪМ КАСИ НА 
ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ 

 Срежете UW профила на 15-20 cm 
и го прегънете под прав ъгъл 

 Поставете касата на вратата 
и я закрепете с винтове към 
страничния носещ профил 
(възможно усилване чрез дървена 
греда, или UA профил)

 Поставете CW профила 
вертикално до касата: 

• отвора на профила трябва да бъде 
срещу отвора на предния профил 

• отворите за инсталациите трябва 
да бъдат в горната част 

 Закрепете носещия профил с 
винтове от двете страни: 

• при дървени каси: фиксирайте 
профила с 5 винта, включително и 
U-профила, който фиксира касата 
към пода 

• при метални каси: фиксирайте с 
винтове към носещия профил 

 Поставете на горната греда на 
касата, U-профил, чиито крайща 
се срязват и огъват под прав ъгъл. 
Дублирайте носещите профили до 
тавана (фиксирайте с винтове  AP 
421 x 9,5) 

МОНТАЖ НА КАСА В 
БЛИЗОСТ ДО СТЕНА

 Фиксирайте носещия профил близо 
до касата (евентуално допълнително 
укрепване в зависимост от тежестта на 
вратата) 

МОНТАЖ НА ДВЕ КАСИ В 
БЛИЗОСТ ДО СТЕНА

 При монтаж на две каси на една стена: 
укрепете носещия профил с UD-профил  
– или направете кутия с друг носещ 
профил за по-голяма устойчивост на 
конструкцията 

МОНТАЖ ВЪРХУ 
НЕЗАВЪРШЕН ПОД

 Поставете защитно покритие в 
основата на стената под UD-профила 
(полиетиленово фолио)

 Обърнете внимание на това ,че 
покритието трябва да достигне  2 cm над 
завършен под

15-20 cm
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СТЕНА КЪМ ТАВАН  

 Избирайте конструкцията в зависимост 
от височината, която да съвпада с 
височината до окачения таван (Н), 
завишена с половината от височината 
на окачвача (hmax ≤ 2,50 m)

 За стени  тип D, таванът може 
да бъде от едната страна на стената.В  този 
случай ще бъде необходимо укрепване на 
връзката стена/таван с UD-профил 30х30

 За стени  тип S, таванът 
трябва да бъде от двете страни на стената.
Освен това връзката стена /таван трябва 
да се укрепи с профил UD 30х30.

СНАЖДАНЕ НА НОСЕЩИ 
ПРОФИЛИ

 Единичен носещ профил 
 Двоен носещ профил 
 Фиксирайте с винт  AP 

421x9,5 по цялата дължина

Забележка: Закрепването не трябва да 
бъде в права линия, а да се разминава

ТЕЖКИ ВРАТИ

 Лека врата (G<50 daN и M < 20 daN.m) 
-без специални изисквания 

 Тежка врата (50<G<90 daN и 20<M < 50
daN.m): конструкцията се укрепва с CW 

-профили или се изгражда рамка от UA-
профили 

 Много тежки врати (P>90 daN и/или 
M> 50 daN.m): фиксирайте касатa с 
специална рамка независима от стената

 Двукрилни врати. При двукрилните 
врати, SINIAT препоръчва да приемете 
увеличение с 25% на теглото при най-
тежката част на вратата

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!:
• Да заварите Омега профилите от двете 

страни, между металната каса и носещия 
профил и фиксирате с два винта AP 421 
x 9,5 към всеки омега профил

• Да фиксирате основата на касата 
директно към пода

Таван  

Конструкция  H 
+ h/2)

Профил
 (CW)

Винт AP 
421 x 9,5

Профил 
 (UW)

G: тегло на вратата 
L: ширина на вратата
M: Момент на силата на тежестта  
индуцирана от вратата - M = Gx L/2

Носещ профил + кутия от сдвоен 
CW или UA- профил 

Заварен Омега профил 

Винт AP 421 x 9,5 

Винт AF 221 или AF 212 

plenum h

H

30 cm

30 cm

1 m
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ПОМЕЩЕНИЯ  
НЕПОСТОЯННО 
ИЗЛОЖЕНИ НА ВЛАГА 
1. ФИКСИРАНЕ НА ПЛОСКОСТИ
 Всички стени трябва да се покрият с 
плоскости  (зелени)

2. ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ПРИ 
ОСНОВАТА НА СТЕНАТА: положено 
върху незавършен под

 Под U-профила, поставете 
полиетиленово фолио, което да достига 
най-малко 2 cm над завършения под A

 Поставете силиконова лента между 
завършения под и полиетиленовото 
фолио B

3. ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ПРИ   
ОСНОВАТА НА СТЕНАТА: положено 
върху завършен под

  Поставете силиконова лента между 
завършения под и U-профила B

Решения за влажни помещения
 за помещения с индивидуална употреба

Референтен документ:
Сертификат CSTB 3567 от май 2006 , според 
класификация на стени в помещения изложени 
на влага (France) 

ВИД СГРАДА Степен на излагане (при индивидуално ползване)
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ Баня с душ или вана, неотопляемо мазе, гараж 
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ Индивидуална баня с душ за лично ползване

(хотел, болница)
Помещения за отдих за индивидуално ползване

ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ Помещения за отдих за индивидуално ползване

Забележка: За санитарни помещения (кухни, тоалетни, отопляеми мазета,индивидуални стаи с течаща 
вода),SINIAT препоръчва да използвате само плоскости  и .

Двойна обшивка

Plăci NIDAhydro

Plăci 
ceramice
fixate 
prin lipire
pe 
parament

Къде да използваме системата  ?

B

B

A

П
ре

гр
ад

ни
 с

те
ни

 

Керамични 
плочки 
залепени 
върху 
облицовката

Плоскости NIDAhydro 
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Решения за влажни помещения  
wab  за обществени помещения  

Референтен документ:
Сертификат CSTB 3567 от май 2006, според 
класификация на стени в помещения изложени 
на влага 

ВИД СГРАДА Много висока степен на излагане* Много висока степен на излагане*
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ Хидромасажни вани, закрити басейни

- Други обществени кухни 
- Обществени душове (стадиони, 
спортни зали)
- Обществени помещения за отдих,
които не се почистват чрез налягане и 

агресивни продукти

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ Баня с душ или хидромасажни вани, за 
индивидуално ползване (хотели, болници),  
обществени душове  (училища), обществени 
помещения за отдих (училища, летища, хотели), 
обществени кухни, обществени перални (училища, 
хотели), обществени помещения , без достъп до 
помещения с вентилация

ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ                 Индивидуален душ за обществено ползване 
(предприятия)

Къде да използваме системата wab ?

ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИ ОТ ВОДА

ОБШИВКА

Керамичните плочки се залепят директно върху 
плоскостите wab

1. МОНТАЖ НА ПЛОСКОСТИТЕ
Поставете плоскостите wab, като 
оставите 5 mm фуга при:
- връзката с тавана
- тъпите ъгли
- отворите на прозорци и врати 

1 wab 1 wab

1 1 
2 2 

1 wab +
1 2 wab

Висока/много висока степен на излагане Много висока степен на излагане*

* Плоскостите wab трябва да се защитят с два 
слоя грунд, преди поставяне на карамичните плочки

2.00 m
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2. ОБРАБОТКА НА ФУГИТЕ
Между плоскостите:
 Използвайте фугираща смес Readymix 

wab и стъклофибърна лента 
 При ъгли и фуги с каси на врати, запълнете 
5mm пространство с еластичен кит (А)

3. ИЗОЛЦИЯ НА СТЕНИ С ВИСОКА И МНОГО 
ВИСОКА СТЕПЕН НА ИЗЛАГАНЕ НА ВЛАГА 
 Изрежета лента Aquastrip NIDAsystem  D  
със необходимата дължина. Използвайки 
валяк, нанесете обилен слой хидроизолация 
NIDAsystem  C   в долната част на стената на 
височина около 100mm, и един слой от около 
200mm върху пода.

 Поставете лента Aquastrip NIDAsystem D  върху 
хидроизолацията при връзката между стената и 
пода, прегъвайки я на половина по дължина. При 
свързване на две ленти Aquastrip се уверете, че 
те се припокриват с поне 50 mm. Оставете да 
изсъхне за около 3-4 часа и тогава нанесете 
обилен слой хидроизолация върху първия слой 
E  

4. ФУГИРАНЕ (санитария + керамични плочки) 
Нанесете еластомерен кит между: 
 санитарията и плоскостите wab F
 санитарията и покритието на стените G

 перваза и керамичните плочки  H

5. ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА 
ИНСТАЛАЦИЯ
 Уплътнете фугите с еластичен кит устойчив на 
външни фактори 

Връзка към тавана:
 Запълнете 5 mm пространство с еластичен кит

B

B

10 cm
20 cm

D

E

C

H

F
G

A

A
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ОКАЧВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ ≤ 10 kg
 Закрепвайте картини, огледала и малки рафтове 
директно към плоскостта, като използвате косо 
поставени винтове или специални дюбели за 
гипсокартон 

ОКАЧВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ ≤ 30 kg
 Закрепвайте шкафове за бани, рафтове и електрически 
конвектори с метални дюбели Molly  

 Оставете разстояние от 40 cm между две точки на 
закрепване 

Забележка:
Използвайте само дюбели  за гипсокартон 
и  не надвишавайте максималния товар, позволен от 
производителя.

ОКАЧВАНЕ НА ТЕЖКИ ПРЕДМЕТИ

ОКАЧВАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ > 30 kg
 Вградете структурата на която да монтирате санитарните 
продукти (висящи гърнета, бидета и мивки) 

 За кухненско обзавеждане и радиатори, 
подсилете конструкцията  с дървена 
греда 

Внимание:
Максимално допустимо тегло от 75 кг. за линеен метър за шкаф дълбок 40 cm. 
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AquaBoard ЗА ВЪНШНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Термоизолационна система с плоскости AquaBoard wab:

ВЪНШНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Като вътрешна облицовка за външни фасади 
• Като външна облицовка с топлоизолационна система 
• За тавани и преградни стени между балкони 
• Като облицовка за: покриви, балкони, външни греди 
• За проекти, които изискват монтиране на преградните системи от гипсокартон преди изпълнението 

на  покрива или външната облицовка 
• Като алтернатива на OSB плоскостите  за външни стени 

МОНТАЖ НА НОСЕЩИТЕ ПРОФИЛИ:
При използването на тази фасадна система профилите трябва да се укрепят допълнително със скоби. 
Това се постига чрез използване на ъглова метална планка в горната част, при връзката с тавана и 
в долната част, при връзката с пода. Металната планка се фиксира към носещия профил с винтове 

 AP , и към констукцията с метален дюбел  DN6. Използвайте  
носещи профили UA (2 mm), поставени на разстояние от максимум 600 mm. 

МОНТАЖ НА ПЛОСКОСТИ wab:
wab се монтират чрез специални винтове  на разстояние от максимум 300 mm.

МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА:
Препоръчваме топлоизолционната система да се фиксира с лепило съвместимо с плоскостите 
AquaBoard. 
Системата трябва да се положи според предписанията на производителя. Когато цялата повърхност на 
плоскостите   AquaBoard е покрита с топлоизолацията, фугите трябва да се запълнят с пяна за да се 
предотврати всякакво проникване. Метода на полагане на крайното покритие на топлоизолационната 
система е според предписанията на производителя.

12,5 mm 

12,5 mm 

Профил UA 100 mm x 2 mm

Минерална вата

12,5 mm AquaBoard

Лепило за топлоизолация

Топлоизолация

Шпакловка + мрежа

Грунд

Декоративна мазилка
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Метална 
конструкция

*

 12,5 mm

 12,5 mm

Минерална вата

AquaBoard 12,5 mm

Закрепващ елемент

Зид

Дървена 
конструкция

OSB плоскост

Дървена летва за 
вентилация 

 
12,5 mm

AquaBoard12,5 
mm

Топлоизолация

Външно покритие

 
12,5 mm

ПОЛАГАНЕ НА ЗИДАРИЯ
Зидарията се закрепва към системата посредством закрепващи елементи (metal corner protection) прикачени 
директно през плоскостите AquaBoard към металната конструкция със специални винтове  AP. 
Разстоянието между закрепващите елементи се опредея по следния начин:

Дебелина на
външния зид

Разстояние 
между

носещите 
профили

Закрепващи
елементи (m2)

Разстояние между
закрепващите елементи

До светлия отвор
 (врата/прозорец)

Хоризонтално Вертикално Вертикално
65mm до

90 mm
400 mm 5.5/m2 400 mm 450 mm 300 mm

90 mm 600 mm 3.7/m2 600 mm 450 mm 300 mm

За всички приложения, където системата е  подложена на много тежки  външни условия, плоскостите  AquaBoard 
изискват допълнителна защита и не могат да се използват без системите посочени по-горе.
За допълнителна информация, можете да се свържете с техническия отдел на SINIAT.

Водоустойчив Устойчив на 
плесен и

мухъл

Лесен за
рязане, монтаж и

работа

Високи
експлоатационни
характеристики

Трайност Гаранция

Система зидария с плоскости AquaBoard Изолация към дървена конструкция с 
плоскости AquaBoard
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„Способността на даден продукт да устои на огън, като запази своята стабилност, пожароустойчивост 
и топлоизолационни характеристики и/или други необходими функции, за определен период от време, 
както е определено в стандарта за пожароустойчивост.”(Регламент № 1822/2004)

Съгласно Техническо одобрение № 001-03/796-2010, “Пожароустойчивост на неносещи стени  
 и пожароустойчив гипсокартон за защита на метални конструкции”, продуктите отговарят 

на съществените изисквания на Регламент № 10/1995 за качеството на сградите, изменен с Регламент 
№ 123/2007.

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ И СТАБИЛНОСТ
Стените  не се влияят от условията, ако се изграждат и монтират според инструкциите и 
спецификациите за изпълнение на производителите. 

Системите за облицовка увеличават стабилността на защитената конструкция при нормални условия, 
както и при изключителни стресови ситуации, като пожар. 

ПОЖАРОЗАЩИТА
Съгласно критериите за пожароустойчивост и термоизолация, устойчивостта на огън на стените 

 варира от 30 до 180 минути, в зависимост от системата. Класът на реакция на огън на 
плоскостите  и  е A2-s1,d0 (съгласно анекс № 1, таб.2.2 от Регламента за 
класификация на строителните продукти, отговарящ за поведението на техните характеристики при 
огън, одобрен от общите предписания на Министерството на Транспорта, Строителството и Туризма 
№ 1822/2004 и на Министерството на Администрацията и Вътрешните работи № 394/2004, изменен и 
допълнен впоследствие).

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Безопасната експлоатация се гарантира от поддържането на физическите, механичните и пожарозащитни 
характеристики на продуктите във времето, както и при предотвратяване на разпространението на 
пламък и дим в случай на пожар. Продуктите са трайни, лесни за употреба и безопасни за работа. 

ДЪЛГОТРАЙНОСТ, НАДЕЖДНОСТ  И ПОДДРЪЖКА 

Производителя счита, че гипсокартонените плоскости поддържат своята дълготрайност в рамките на 10 
години, при условие, че се спазват техническите спецификации за изпълнение и монтаж. 
Трябва да бъдат изпълнени следните условия за да се запази цялостта, пожароустойчивостта 
и техническите характеристики на стените :
1. Допуска се преминаване на метални елементи през пожарозащитна стена, само ако са предприети 

мерки срещу топлопренасянето (избор на подходящо трасе, отстраняване на запалими материали, 
защита на металната конструкция и т.н.). Пространства около металните елементи се изграждат 
така, че да се позволи свободното им разделяне и да бъдат затворени с материали от клас A1 до C, 
така че да се гарантира минимална пожароустойчивост от E 90. 

2. Допуска се преминаване на тръби, вентилационни канали, електрически кабели и проводници през 
пожарозащитна стена, при условие че са изпълнени следните условия: 
a) празните пространства около тръбите, електрическите кабели и проводници и др. (включително 

и тези, които се поставят в канали), трябва да се запечатат с материали от клас A1, A2-s1,d0 така 
че да гарантират пожароустойчивост равна на тази на стената 

b) вентилационните канали, преминаващи през стената, трябва да са незапалими, а пространството 
между стената и каналите трябва да се запечата с продукти от клас A1, A2-s1,d0, за да се 
гарантира пожароустойчивост от най-малко  90 минути

c) преминаването на тръби и вентилационни канали трябва да бъде конструирано по такъв 
начин, че да не причини разместване на части от стената, поради разширения предизвикани от 
топлината 

d) когато преминават през пожароустойчива стена, вентилационните канали трябва да бъдат 
снабдени със спирателни вентили, които се затварят автоматично в случай на пожар (спирателни 
вентили с пожароустойчивост най-малко EI-S 90) 

e) избягване възпламеняването на запалими материали в близост до вентилационни канали и 
метални тръби, поради предаването на топлината 

3. Пожароустойчивите стени обикновено се изграждат без отвори. Отвори се допускат само ако 
дейността или функционалността на съответното пространство го изисква и само ако са надеждно 

П
ре

гр
ад

ни
 с

те
ни

 
УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПРЕГРАДНИТЕ 
СТЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СГРАДАТА
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защитени, съгласно приложимия стандарт. Общата разгъната площ на отвора не трябва да надвишава 25% от 
пожароустойчивата стена. 

4. Отворите за циркулация, транспорт, наблюдение и др. разположени в пожарозащитни стени и подове, трябва 
да бъдат защитени с подходящи елементи, като: врати, щори, завеси, буферни помещения, в съответствие с 
приложимия стандарт (за отвори в подове се използват  люкове или капаци). 
Всяка намеса (пробиване, претоварване, натиск, пречупване и др.) могат да повредят системата и да доведат 
до загуба на нейните свойства и гаранцията за пожароустойчивост на стените, потвърдена от Техническото 
одобрение. 
По време на експлоатацията на сградата, всяка интервенция върху пожароустойчивите стени  
, се установява от производителя и конструктора чрез приемателен протокол, който следва да бъде заверен 
от техническия отдел на държателя на Техническото одобрение, съвместно със съответния технически 
представител на бенефициента.  
Тези указания са валидни за пожарозащитни стени  .  За по-детайлна информация, моля да се 
свържете с Техническия отдел на SINIAT.
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Окачени тавани 
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Тавани с единична конструкция – Бърз окачвач 68

Тавани с единична конструкция – Регулираща скоба 70

• Монтаж 72

Тавани с двойна конструкция 74

• Монтаж 76

Акустични тавани Phonissimo, Phonilight, Phonistar 78

Тавани Prégybel sonic 80

Извити тавани 82

Изпълнение и монтаж 84

„Таваните са тези които ни покриват, защитават и ни дават сигурност , затова те трябва да изпълняват 
двойна роля: 

• функционалност 
• eстетика 

За да  отговори на всички Ваши очаквания, SINIAT предлага широк избор от системи и аксесоари 
пригодени за всеки вид приложения. 
Отворете очи и ще откриете нашият широк спектър от продукти.”

Продуктите на SINIAT включват всички възможни решения, които отговарят и на двете: естетика (за 
извити и декоративни пространства), и технически изисквания (големи височини, устойчивост на удар, 
звукоизолация, пожарозащита, RX-защита , противовзломна защита)

Окачени тавани 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
  Ново строителство и ремонти

  Хоризонтално окачени тавани в жилищни и 
обществени сгради Звукоизолация на тавани 
или на тавански помещения и ограничаване на 
страничния шум в жилищни сгради, общежития, 
хотели, многофункционални зали, концертни и 
музикални зали и др. 

  Пожарозащита на покривна конструкция и тавани 

  Намаляване обема на помещения с голяма 
височина, особено при реновация, търговски 
центрове и индустриални помещения 

  Покриване на големи отвори между корнизи и греди 

ПРЕДИМСТВА
 Техниката на гъвкаво окачване позволява поемане 
на деформациите или на обичайните движения на 
сградната конструкция, без да се повреди тавана 

 Добавяне на стъклен воал и регулиране на 
височината в зависимост от термичните и 
акустични изисквания

 Избора на конструкция и окачвачи зависи от 
пространството, което трябва да се покрие, броя 
на плоскостите и вида на основата

Техническо одобрение
Пожароустойчивост max. 120’

Единична 
конструкция
с бърз окачвач

ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Окачени тавани (хоризонтални или 
наклонени) изградени чрез закрепване 
с винтове на гипсокартонени плоскости 

 към метална конструкция, 
закрепена с помощта на окачвачи към 
носещата конструкция.

Плоскост 
Профил  UD 30
Профил  CD 60
Дюбел 
Дюбел 
Шиш с ухо 
Бърз окачвач

О
ка

че
ни

 т
ав

ан
и 

Плоскостите 
 се поставят 

перпендикулярно на 
конструкцията

Клас на натоварване daN/m2
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ПРОДУКТ

Количество
Единична 
облицовка Двойна облицовка

Плоскост  1,00 m2  2,00 m2

Профил  (UD)  0,70 m  0,70 m

Профил  (CD)  2,00 m  2,00 m

Удължителна снадка (CD)  0,30 бр.  0,30 бр.
Окачвач (CD)  0,80 бр.  0,80 бр.
Шиш с ухо  0,80 бр.  0,80 бр.
Винтове AF 212x25 15 бр.  9 бр.
Винтове AF 212x35 - 15 бр.
Винтове AP 421x9,5  0,60 бр.  0,60 бр.
Дюбел  0,80 бр.  0,80 бр.
Дюбел с винт 6x40  0,50 бр.  0,50 бр.
Фугираща смес  0,25 kg  0,50 kg
Армираща лента  2,00 m  2,00 m
Минерална вата  1,00 m2  1,00 m2

 Разходна норма за m2 окачен таван

Характеристики

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

• Изпълнявайте плъзгащото 
свързване при дилатационните 
фуги, според техническите 
спецификации

• Закрепете окачвачите 
с подходящи дюбели, 
съответстващи на максимално 
допустимото натоварване

• По време на монтажа 
проверявайте равнинността на 
металната конструкция

• В случай, че разстоянието между 
основния и окачения таван е 
повече от 20cm. използвайте 
удължителна връзка към 
металния шиш на окачвача;  
при специални случаи (клас на 
натоварване), се свържете с 
техническия отдел на SINIAT 

• Избора на механични фиксиращи 
елементи (дюбели, крепежи) е 
отговорност на монтажника на 
системата

• При избора на крепежни 
елементи  товара носен от тях 
да бъде 1/3 от натоварването 
обявено от производителя на 
крепежите

Забележка:   
 Пожароустойчивостта на системата представена в горната таблица е независима от 

пожароустойчивостта на носещия таван.
 Класът на натоварване се отнася до натоварвания над собственото тегло на окачения таван 

(например: осветителни тела и др.) 
 В помещения с постоянна относителна влажност > 60%, разстоянието между металните профили 

трябва да се намали
* 15, 30, 50 daN/m2 е максимално допустимото допълнително натоварване 

Отнасящ се за окачен таван с единична конструкция  и 60 cm разстояние между 
профилите

Коефициента на загуба не е включен в таблицата. Това трябва да се направи 
от проектанта в зависимост от спецификата на обекта.

Система

Вид
профил Клас на 

натовар-
ване 

daN/m2

Брой и вид 
плоскости 

Разстояние между окачвачите

Пожароустойчивост
Бърз окачвач (cm) Метален 

профил
(cm)

1

15

1 x 12,5 130 60 30

2 2 x 15 105 60 60

3 3 x 12,5 100 60 120

4

30

1 x 12,5 115 50 30

5 2 x 15 100 50 60

6 3 x 12,5 95 50 120

7

50

1 x 12,5 100 40 30

8 2 x 15 90 40 60

9 3 x 12,5 85 40 120

C
D

 6
0 

(0
,6

 m
m

)

* В зависимост от техническите изисквания

Стъклена вата 50 mm, с плътност 10,5 kg/m3

Каменна вата 50 mm, с плътност  28 kg/m3

Метален профил
Клас на натоварване daN/m2
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600 mm

z (mm)

z (mm)

600 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ
 Ново строителство и ремонти.

 Хоризонтално окачени тавани за всеки вид 
жилищни и обществени сгради.

 Звукоизолация на тавани, тавански помещения 
и за ограничаване на странични предавания 
на звука в жилища, общежития, хотели, 
мултифункционални зали, концертни зали и др.

 Защита на покривната конструкция и тавана 
срещу пожар.

 Намаляване обема на помещенията с голяма 
височина, особено при реновиране, в търговски 
центрове, индустриални помещения.

 Покриване на големи пространства между 
корнизи и ферми.

ПРЕДИМСТВА
 Техниката на гъвкаво окачване позволява 

поемане на деформациите или на обичайните 
движения на сградната конструкция, без да се 
повреди тавана.

 Добавянето на минерална вата и избора на 
височина зависи от топло- и звукоизолационните 
изисквания.

 Избора на конструкция и окачвачи зависи от 
пространството, което трябва да се покрие, броя 
на плоскостите и вида на основата. 

Техническо   одобрение
Пожароустойчивост max. 120’

Единична 
конструкция с 
регулиращи скоби

ОКАЧЕН ТАВАН
ОСНОВНА СХЕМА 

Окачен таван (хоризонтален или наклонен) 
изграден чрез закрепване с винтове 
на гипсокартонени плоскости   
към метална конструкция, закрепена с 
регулиращи скоби към носещата конструкция. 
Плоскостите   трябва да се монтират 
перпендикулярно на профилите.

Плоскост 
Профил  UD
Профил  CD
Дюбел 
Регулираща скоба
Крепеж в зависимост характера на основата 

О
ка

че
ни

 т
ав
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Поставяне на 
плоскостите   
перпендикулярно на 
конструкцията
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Разходна норма за m2 окачен таван

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

• Изпълнявайте плъзгащото 
свързване при дилатационните 
фуги, според техническите 
спецификации

•  Закрепете окачвачите 
с подходящи дюбели, 
съответстващи на максимално 
допустимото натоварване

• Закрепете CD-профила към 
регулиращата скоба с минимум 
един самонарезен винт от двете 
страни

• Прегънете раменете на 
регулиращите скоби

• По време на монтажа 
проверявайте равнинността на 
металната конструкция

• Избора на механични фиксиращи 
елементи (дюбели, крепежи) е 
отговорност на монтажника на 
системата

• При избора на крепежни 
елементи товара носен от тях 
да бъде 1/3 от натоварването 
обявено от производителя на 
крепежите

Забележка:
 Пожароустойчивостта на системата представена в горната таблица е независима от пожароустойчивостта 
на носещия таван.

 Класът на натоварване се отнася до натоварвания над собственото тегло на окачения таван (например: 
осветителни тела и др.) 

 В помещения с постоянна относителна влажност > 60%, разстоянието между металните профили трябва 
да се намали

* 15, 30, 50 daN/m2 е максимално допустимото допълнително натоварване 

Отнасящ се за окачен таван с единична конструкция  и 60 cm разстояние между 
профилите.

Коефициента на загуба не е включен в таблицата. Това трябва да се направи 
от проектанта в зависимост от спецификата на обекта.

Характеристики

ПРОДУКТ

Количество

Единична облицовка Двойна облицовка

Плоскост  1,00 m2  2,00 m2

Профил  (UD)  0,70 m  0,70 m

Профил  (CD)  2,00 m  2,00 m

Удължителна снадка (CD)  0,30 бр.  0,30 бр.
Регулираща скоба  0,80 бр.  0,80 бр.
Винтове AF 212x25 15 бр.  9 бр.
Винтове AF 212x35 - 15 бр.
Винтове AP 421x9,5  1,40 бр.  1,40 бр.
Дюбел 6x40  3,30 бр.  3,30 бр.

Фугираща смес  0,25 kg  0,50 kg

Армираща лента  2,00 m  2,00 m
Минерална вата  1,00 m2  1,00 m2

Система

профил
Клас на 

натоварване 
daN/m2

Брой и вид 
плоскости 

Разстояние между 
окачвачите

Пожароустойчивост
с

Регулираща 
скоба
(cm)

Метален 
профил

(cm)

1

15

1 x 12,5 130 60 30

2 2 x 15 105 60 60

3 3 x 12,5 100 60 120

4

30

1 x 12,5 115 50 30

5 2 x 15 100 50 60

6 3 x 12,5 95 50 120

7

50

1 x 12,5 100 40 30

8 2 x 15 90 40 60

9 3 x 12,5 85 40 120

C
D

 6
0 

(0
,6

 m
m

)

* В зависимост от техническите изисквания

Стъклена вата 50 mm, min. плътност 10,5 kg/m3

Каменна вата 50 mm, min. плътност 28 kg/m3

2014  |   SINIAT  |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   СТР.  71



О
ка

че
ни

 т
ав

ан
и 

СТР.  72   |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   SINIAT   |   2014

Плоскост 
  
CD-профил за таван

Бърз окачвач за CD

Фугираща смес

Армираща лента 

Окачвач CD
Конектор CD
CD-профил за таван
Гипсокартон 

Бърз окачвач CD
CD-профил за таван
Гипсокартон 

Гипсокартон  

Самонарезен винт

AF212

Гипсокартон  

Самонарезен винт 
AF212

Бърз окачвач за CD

(без UD-
профил )

Фугираща смес

Армираща лента 

Гипсокартон  

CD-профил за 
таван

≤ Разстояние между CD профилите ≤ Разстояние между CD профилите 

Профил UD
Фугираща смес
Армираща лента   
Дюбел     

Профил UD
Фугираща смес
Армираща лента   
Дюбел     

Бърз окачвач CD Бърз окачвач CD

Предпазен профил Предпазен профил  

≤400
100

≥25
≥25

≤50

≤100

≤100

≤250≤250

≥20 ≥20 ≤20≥30≤20≥20 ≥30≤20

Закрепване към масивна стена; надлъжно; 
еднослойна облицовка 

Закрепване към масивна стена; напречно; 
еднослойна облицовка

Плъзгащо свързване; еднослойна облицовка

Закрепване към масивна стена; надлъжно; 
двуслойна облицовка

Закрепване към масивна стена; напречно; 
двуслойна облицовка

Плъзгащо свързване; двуслойна облицовка
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Винт за  дърво

Гипсокартон 

Профил CD
Винт за дърво

Регулираща скоба
Гипсокартон 
Самонарезен винт

Профил UD      
Фугираща смес                         
Армираща лента          

Гипсокартон 
Самонарезен винт 

AF212
Гипсокартон 

Самонарезен винт
AF212

Профил UD
Фугираща смес
Армираща лента 

Самонарезен винт
 CD-профил
Регулираща скобаФугираща смес

Армираща лента

Самонарезен 
винт
Профил CD

Винт за дърво 
Регулираща скоба

Профил UD
Фугираща смес
Армираща лента 

Разстояние между 
CD-профилите

Разстояние между 
CD-профилите

Профил CD
Гипсокартон 
Регулираща скоба
Винт за дърво

Регулираща скоба

Регулираща скоба

Предпазен профил Предпазен 
профил

≤100

≤100

≤50

≤50

≥20 ≥20 ≤20≥30≤20
≥20 ≥30≤20

Гипсокартон 

Монтаж към масивна стена; надлъжно; 
еднослойна облицовка

Монтаж към масивна стена; напречно; 
еднослойна облицовка

Плъзгащо свързване; еднослойна облицовка

Монтаж към масивна стена; надлъжно; 
двуслойна облицовка

Монтаж към масивна стена; напречно; 
двуслойна облицовка

Плъзгащо свързване; двуслойна облицовка 



ПРИЛОЖЕНИЕ
 Ново строителство и ремонти.

 Хоризонтално окачени тавани за всеки вид 
жилищни и обществени сгради.

 Звукоизолация на тавани, тавански помещения 
и за ограничаване на странични предавания 
на звука в жилища, общежития, хотели, 
мултифункционални зали, концертни зали и др.

 Защита на покривната конструкция и тавана 
срещу пожар.

 Намаляване обема на помещенията с голяма 
височина, особено при реновиране, в търговски 
центрове, индустриални помещения.

 Покриване на големи пространства между 
корнизи и ферми. 

ПРЕДИМСТВА
 Техниката на гъвкаво окачване позволява 

поемане на деформациите или на обичайните 
движения на сградната конструкция, без да се 
повреди тавана.

 Добавянето на минерална вата и избора на 
височина зависи от топло- и звукоизолационните 
изисквания.

 Избора на конструкция и окачвачи зависи от 
пространството, което трябва да се покрие, броя 
на плоскостите и вида на основата

Техническо   одобрение
Пожароустойчивост max. 120’

Двойна конструкция с 
бърз окачвач

ОКАЧЕН ТАВАН
ОСНОВНА СХЕМА 

Окачен таван (хоризонтален или наклонен) 
изграден чрез закрепване с винтове на 
гипсокартонени плоскости  към 
метална конструкция, закрепена с бързи 
окачвачи към носещата конструкция.

Плоскост 
Профил  UD
Основен профил   CD
Вторичен профил  CD
Удължителна снадка Профил CD

Дюбел 
Анкерен болт Bierbach 
Шиш с ухо
Бърз окачвач
Обикновена кръстата връзка
Двойна кръстата връзка

О
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Плоскостите 
 се полагат 

перпендикуляно на 
конструкцията
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ЗАБЕЛЕЖКА:
 Пожароустойчивостта на системата представена в горната таблица е независима от пожароустойчивостта на 
носещия таван.

 Класът на натоварване се отнася до натоварвания над собственото тегло на окачения таван (например: 
осветителни тела и др.) 

 В помещения с постоянна относителна влажност > 60%, разстоянието между металните профили трябва да се 
намали

    * 15, 30, 50 daN/m2 е максимално допустимото допълнително натоварване 

Характеристики

Разходна норма за m2 окачен таван

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

• Изпълнявайте плъзгащото 
свързване при 
дилатационните фуги, 
според техническите 
спецификации

•  Закрепете окачвачите 
с подходящи дюбели, 
съответстващи на 
максимално допустимото 
натоварване

• По време на монтажа 
проверявайте равнинността 
на металната конструкция

• Избора на механични 
фиксиращи елементи 
(дюбели, крепежи) е 
отговорност на монтажника 
на системата

• При избора на крепежни 
елементи  товара носен 
от тях да бъде 1/3 от 
натоварването обявено от 
производителя на крепежите

ПРОДУКТ

Количество
Единична 
облицовка

Двойна 
облицовка

Плоскост  1,00 m2  2,00 m2

Профил  (UD)  0,70 m  0,70 m

Профил  (CD)  2,70 m  2,90 m

Удължителна снадка (CD)  0,30 бр.  0,30 бр.
Кръстата връзка (CD)  1,60 бр.  1,60 бр.
Бърз окачвач (CD)  1,05 бр.  1,05 бр.
Шиш с ухо  1,05 бр.  1,05 бр.
Винтове AF 212x25 15 бр.  9 бр.
Винтове AF 212x35 - 15 бр.
Винтове AP 421x9,5  1,05 бр.  1,05 бр.
Дюбел  1,05 бр.  1,05 бр.
Винт 6x40  0,50 бр.  0,50 бр.

Фугираща смес  0,25 kg  0,50 kg

Армираща лента  2,00 m  2,00 m
Минерална вата  1,00 m2  1,00 m2

Отнасящ се за окачен таван с двойна конструкция и 90 cm разстояние между профилите на основната конструкция 
и 60cm между вторичната конструкция.
Коефициента на загуба не е включен в таблицата. Това трябва да се направи от проектанта 
в зависимост от спецификата на обекта.

Сис-
тема

Вид
профил

Клас на 
натовар-

ване 
daN/m2

Брой 
и вид 

плоско-
сти

 

Кръстата 
връзка Разстояние между окачвачите

Пожароу-
стойчивост 

Основен Вторичен Обик-
нове-

на

Двой-
на

Бърз 
окачвач
z (cm)

Основния 
профил
x (cm)

Вторичния
профил
y (cm)

1

15

1 x 12,5 x x 90 100 60 30

2 2 x 15 - x 90 80 60 60

3 3 x 12,5 - x 90 75 60 120

4

30

1 x 12,5 x x 80 90 50 30

5 2 x 15 - x 80 75 50 60

6 3 x 12,5 - x 80 60 50 120

7

50

1 x 12,5 - x 70 90 50 30

8 2 x 15 - x 70 70 40 60

9 3 x 12,5 - x 70 65 35 120C
D

 6
0 

(0
,6

 m
m

)

* В зависимост от техническите изисквания

Стъклена вата  50 mm, минимална плътност 10,5 kg/m3

Каменна вата  50 mm, минимална плътност 28 kg/m3
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Плъзгащо свързване; еднослойна облицовка Плъзгащо свързване; двуслойна облицовка

Бърз окачвач CD

Основен профил

Кръстата връзка за CD

Вторичен профил

Гипсокартон 

Профил UD

Фугираща смес

Армираща лента 
Дюбел

Профил UD

Фугираща смес

Армираща лента 
Дюбел

Профил UD

Фугираща смес

Армираща лента 
Дюбел

Профил UD

Фугираща смес

Армираща лента 
Дюбел

≤ Разстояние до основния 
профил  40 cm

(10 cm ако няма  профил )

≤ Разстояние до основния
профил  40 cm

(10 cm без UD-профил )

Окачвач CD

Кръстата връзка CD

CD-профил за таван
Гипсокартон   

Гипсокартон 

Кръстата връзка за CD
Профил CD

Самонарезен винт AF212

Гипсокартон 

Кръстата връзка за CD
Профил CD

Самонарезен винт AF212

Бърз окачвач CD Бърз окачвач CD

Гипсокартон 
Самонарезен винт AF212 Гипсокартон 

Бърз окачвач CD 
Кръстата връзка за CD

Профил CD

Бърз окачвач CD 
Конектор CD
Профил CD

Самонарезен винт
Предпазен профил

Рапиден винт
Предпазен 
профил

≥20 ≥20 ≤20 ≥30 ≤20mm≥20≥30≤20

≥ 2,5cm
≤ 10 cm

≥ 2,5cm
≤ 5 cm

Монтаж към масивна стена; напречно сечение; 
еднослойна облицовка

Монтаж към масивна стена; надлъжно сечение; 
двуслойна облицовка

Монтаж към масивна стена; надлъжно сечение; 
еднослойна облицовка

≤ ½ от разстоянието 
между окачвачите

≤ от разстоянието
между връзките

≤ ½ от разстоянието 
между окачвачите

≤ от разстоянието
между връзките

Монтаж към масивна стена; напречно  
двуслойна облицовка
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Монтаж към масивна стена с фуга (shadow effect) 

≤ ½ разстояние между 
окачвачите 

Бърз окачвач CD

Бърз окачвач CD 
Кръстата връзка за CD

Бърз окачвач CD 
Кръстата връзка за CD

Бърз окачвач CD 
Кръстата връзка за CD

≤ Разстояние между 
CD профилите 

≤ Разстоянието 
между CD 
профилите 

Профил UD
Фугираща смес
Армираща лента 

Самонарезен винт AF212 

Профил UD
Фугираща смес

Армираща лента 
Самонарезен винт AF212

Профил UD
Фугираща смес
Армираща лента 

Самонарезен винт
Фугираща смес

Профил CD

Гипсокартон 

Профил CD
Гипсокартон 

Гипсокартон  

Кръстата връзка за CD

CD-профил за таван

Вторичен CD профил

Гипсокартон 

Армираща лента 

Фугираща смес

Основен CD профил

 Дюбел Molly
Уплътнителна лента

Самонарезен винт  
AF212

Бърз окачвач CD 
Кръстата връзка за CD
Профил CD

Армираща лента 

Фугираща смес
Профил UW

Профил CW

Самонарезен винт 
Уплътнителна 

лента
Самонарезен винт
Гипсокартон 

Кръстата връзка 
за CD
Профил CD

Дюбел
Профил UD

Гипсокартон 
Самонарезен винт AF212≥ 6 cm

≤ 1,5 cm

≤ 75 cm

 Монтаж към преградна стена от гипсокартон; 
надлъжно сечение 

Монтаж към преградна стена; напречно сечение

Монтаж към преградна стена от гипсокартон с 
пожарозащита

Монтаж към преградна стена; непрекъсната 
облицовка; напречно сечение

Монтаж към преградна стена; надлъжно 
сечение



Натовар-
ване
daN

КРИТИЧНА 
ЧЕСТОТА

FO
Hz

ЧЕСТОТА НА 
ЗАГЛЪХВАНЕ 

√2 x FO
Hz

НАМАЛЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ С 
ОКАЧВАЧИ PHONISTAR В %

РЕФЕРЕНТНА ЧЕСТОТА В Hz

20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

40 17 24 25 53 71 80 84 88 92 94 95 96 97

60 14 20 58 74 81 87 89 92 94 96 97 97 98

80 12 18 38 70 81 86 90 92 94 96 97 98 98 98

100-140 11 16 80 75 84 88 91 93 95 96 97 98 98 99

Натовар-
ване
daN

КРИТИЧНА 
ЧЕСТОТА

FO
Hz

ЧЕСТОТА НА 
ЗАГЛЪХВАНЕ 

√2 x FO
Hz

НАМАЛЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ С 
ОКАЧВАЧИ PHONISSIMO В %

РЕФЕРЕНТНА ЧЕСТОТА В Hz

23 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

30 15 21 24 33 62 74 82 86 89 92 94 96 97 97

40 14 20 40 46 69 78 85 88 90 93 95 96 97 98

50 13 19 51 57 74 81 87 90 92 94 96 97 97 98

Натовар-
ване
daN

КРИТИЧНА 
ЧЕСТОТА

FO
Hz

ЧЕСТОТА НА 
ЗАГЛЪХВАНЕ 

√2 x FO
Hz

НАМАЛЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИТЕ С 
ОКАЧВАЧИ PHONILIGHT В %

РЕФЕРЕНТНА ЧЕСТОТА В Hz

22 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

15 14 20 31 54 72 80 86 89 91 94 96 97 98 98

20 9 12 82 87 91 94 95 96 97 98 98 99 99 99

25 11 15 68 77 85 89 92 94 95 96 97 98 99 99

PHONISTAR  
PHONISSIMO  
PHONILIGHT

ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Тавани  усъвършенствани чрез 
интегриране на противовибрационните  
конектори Phonistar, Phonissimo, Phonilight. 
Плоскостите  трябва да се монтират 
перпендикулярно на профилите.

Натоварване на конектора: от 50 до 140 daN

Натоварване на конектора: от 30 до 50 daN

Натоварване на конектора: от 15 до 25 daN

Референция: LRCCP 339 и C8439; Замерване: 3% под 50Hz - 1% над

PHONISTAR

PHONISSIMO

PHONILIGHT

Референция: LRCCP 725.95

Референция: LRCCP
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СРАВНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Стойности за таван  (2 x 12,5 + Стъклена вата 200 mm) под дървен таван

ПРИЛОЖЕНИЕ
  Шоуруми

  Звукозаписни студия

  Дискотеки

  Музикални училища

  Други сгради със специални акустични 
изисквания

ПРЕДИМСТВА
 Максимално затихване при най-ниските 

честоти, между окачения таван  и 
носещата конструкция

 Поддържа тавана на място в случай на пожар: 
системата ограничава пропадане на тавана до 
не повече от 14mm

AКУСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАВАНИТЕ 

Конструкция
Разстояние

между
окачвачите

Rw + c ∆Rw + c Ln,w ∆Ln,w
РЕФЕРЕН-

ЦИЯ
dB dB dB dB

С окачвач P21 S47 1,20 m 53 - 61 -

CEBTP
94.962Без окачвач M100 - 59 +6 52 -9

С конектор  
PHONILIGHT M50 2,00 m 61 +8 53 -8

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТАВАНА Rw + c Ln,w

РЕФЕРЕН-
ЦИЯСХЕМА

НОСЕЩА 
КОН-

СТРУК-
ЦИЯ

PLAFON МИНЕ-
РАЛНА 
ВАТА

mm

ОБЩА
ДЕБЕЛИ-

НА

cm dB

БЕЗ
подова 

настилка

dB

С
подова 

настилка

dB

Бетон
16 cm - - 16 56 76 - CSTB

00-0096/2

Бетон
16 cm 1x12,5 45 22 59 59 - CSTB

00-0096/2
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

Акустични и 
естетични решения 

ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Тавани или облицовка за акустични решения, 
скрити фуги на плоскостите, без излагане на 
удар изградени чрез монтаж, на перфорирани 
гипсокартоненни плоскости PRÉGYBELTM към 
конструкция metal. Плоскостите   
трябва да се монтират перпендикулярно на 
профилите, закрепени на разстояние между 
профилите от max. 30 cm.

Легенда 

  перфорация
 R=кръгла
 C=квадратна
 L=линейна

  размер на перфорациите
 R12  = Ø 12 mm
 C10  = 10 x 10 mm
 L5x80 = 5 x 80 mm

  брой на перфорираните зони
 no1 = 1 зона 
 no2 = 2 зони 
 no8 = 8 зони

ПРИЛОЖЕНИЕ
  Ново строителство, реновации, преустройство 

и декорации 

  Преддверия, коридори и общи част в сгради 

  Концертни зали, кинозали, театри, аудитории 

  Ресторанти, столови

  Търговски центрове

  Хотели и офиси

ПРЕДИМСТВА
  Подобряване на акустичната среда чрeз 
поглъщане и   намаляване на отразения звук

  Отличен външен вид и оформление 

  Естетични и декоративни свойства 

  Равна повърхност без видими фуги 

  Подобряване на акустичните характеристики 
на общите части на жилищните сградите

ОКАЧЕН ТАВАН Mин.
разстояние

между окачен 
и съществуващ 

таван

Пожароустойчивост

ВЪНШНА 
ОБЛИЦОВКА КОНСТРУКЦИЯ ДЪРВО МЕТАЛНА 

КОНСТРУКЦИЯ

Първи 
пожароустойчив 

таван

CD 60  : 500 mm
Крепежи  ; 1m

400 mm
В зависимост от 

пожароустойчивостта 
на първия таван

Втори таван 
1 PREGYBEL +
Минерална вата 80 mm

CD 60  : 312,5 
mm

Крепежи  ; 1m
180 mm
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no1 = 1 зона no2 = 2 зони no8 = 8 зони
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rosiika
Highlight
With small upper type



Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

 Kw (отстояние 10 cm) 0,54 0,93 0,99 0,78 0,63 0,61    Kw = 0,70 LM

 a s (отстояние 30 cm ) 0,67 0,78 0,71 0,62 0,60 0,60    aw = 0,70 L

Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

 a s (отстояние 10 cm) 0,69 1,04 0,87 0,62 0,51 0,48    aw = 0,60 LM

 a s (отстояние 30 cm ) 0,67 0,96 0,81 0,66 0,53 0,49    aw = 0,60 L

Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

 a s (отстояние 10 cm) 0,63 1,09 0,94 0,65 0,53 0,47    aw = 0,60 LM

 a s (отстояние 30 cm ) 0,72 1,01 0,82 0,72 0,56 0,50    aw = 0,60 LM

Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

 a s (отстояние 10 cm) 0,71 1,03 0,83 0,54 0,43 0,39    aw = 0,50 LM

 a s (отстояние 30 cm ) 0,71 0,93 0,73 0,56 0,42 0,39    aw = 0,50 LM

Честота (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

 a s (отстояние 10 cm) 0,56 0,95 0,94 0,65 0,48 0,41    aw = 0,55 LM

 a s (отстояние 30 cm ) 0,68 0,75 0,73 0,6 0,49 0,44    aw = 0,55 L

 a s (отстояние 30 cm ) без вата 0,52 0,69 0,66 0,5 0,39 0,33    aw = 0,45 L

sonic C10 no8  Акустична абсорбция aw=0,70
   CTBA 03/PC/PHY /2143/1

Процент на перфорации: 16%.

sonic R12 no2  Акустична абсорбция  aw=0,60
   CSTB 713.960.0084/6 et11

Процент на перфорации: 13,9%.

sonic R15 no1  Акустична абсорбция  aw=0,60
   CSTB 713.960.0084/3 et9

Процент на перфорации: 16,1%.

sonic R15 no8  Акустична абсорбция  aw=0,50
   CSTB 713.960.0084/5 et10

Процент на перфорации: 11,1%.

sonic L 5X80 no8  Акустична абсорбция  aw=0,55
   CTBA 03/PC/PHY /2143/2

Процент на перфорации: 10,7%

10 mm

12 mm

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125 250 500 1000 2000 4000
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Извити тавани

ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
ОСНОВНА СХЕМА 

Дъгообразен таван със скрити фуги, 
изграден чрез закрепване с винтове на 
гипсокартонени плоскости  към 
извита метална конструкция, захваната 
чрез окачвачи към носещата конструкция.

ПРИЛОЖЕНИЕ
  Извити тавани

  Облицовка на сводове 

  Изграждане или оформление на извити тавани 

  Оформление на помещения (търговски, 
жилищни и др.)                  

  Създаване на различни декоративни форми 

ПРЕДИМСТВА
  Създаване на заоблени форми на тавани, за 

извивки с радиус R > 30 cm

  Използване на сухомонтажна техника 
съвместима със стените и облицовките

 , при което получаваме гладка 
повърхност, без видими фуги, готова за всеки 
вид крайно покритие 

  Добавянето на минерална вата и 
избора на височина зависи от топло- и 
звукоизолационните изисквания.

Плоскост 
Профил  CD
Извит профил  (vertebra)
Окачвач
Шиш с ухо 
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ПОДГОТОВКА НА ПЛОСКОСТИТЕ

(**)

12,5 -

Обилно 
навлажняване 
+ огъване по 

конструкцията

Навлажняване 
чрез напръскване

Огъване на сухо
по конструкцията

9,5

         (*)

Обилно навлажняване 
+ огъване по конструкцията

Навлажняване  чрез 
напръскване

Огъване на сухо
 по конструкцията

6

        (*)

Обилно 
навлажняване 
+ огъване по 

конструкцията

Навлажняване 
чрез Огъване на сухо по конструкцията

(*) Ако се използва U-профил, се монтират две плоскости 

(**) За останалите видове плоскости, ( , , wab,La DURA), се 
препоръчват предварителни тестове.

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ

РАДИУС НА     0,30 m           1 m                 2m                             3m
ИЗВИВАНЕ

РАЗСТОЯНИЕ 
МЕЖДУ 

МОНТАЖНИТЕ 
ПРОФИЛИ И 
ОКАЧВАЧИТЕ

20 cm 30 cm 40 cm 50 cm

РАЗСТОЯНИЕ 
МЕЖДУ 

U-ПРОФИЛИТЕ
60 cm 90 cm 120 cm

Избора на конструкцията зависи основно от минималния радиус на огъване; имайте предвид също и: 
• Разстоянието между металните профили
• Разстоянието между окачвачите
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ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗЧЕРТАВАНЕ

 Маркирайте позицията на бързите 
окачвачи (регулиращи скоби) върху 
основния таван. Закрепете окачвачите с 
помощта на металени дюбели. 

 При разчертаване на позицията на  
окачвачите (регулиращите скоби), 
имайте предвид максималното 
разстояние между профилите и стената 
(100 mm в отсъствие на UW- профил  и  
≤ 1/2 от разстояниетo между носещите 
профили при използване на UW- профил)

 Отрежете шишовете на необходимата 
дължина

 След това, начертайте нивото на 
конструкцията с помощта на лазерен 
нивел или прозрачен маркуч с вода 
и позиционирайте UD-профилите, 
фиксирайки ги с метални дюбели на 
разстояние 60 cm. 

МОНТАЖ НА МЕТАЛНАТА 
КОНСТРУКЦИЯ 

2.1 Единична конструкция с 
бърз окачвач
 Вмъкнете окачвачите в шиовете. 

 Закрепете CD-профилите към 
окачвачите като ги вмъкнете в профила; 
завъртете окачвачите в прoфила докато 
се закрепят задраво. 

 Регулирайте височината на тавана, чрез 
еластичните пластини на окачвачите 
докато постигнете хоризонтална 
равнина.

 Закрепете плоскостите в посока 
перпендикулярна на металната 
конструкция (посоката съответства на 
най-високата механична устойчивост 
на плоскостите); симетрично; с винтове 
през 25-30 cm.

 Плоскостите се полагат така, че ръбовете 
им да се разминават.

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ             

СПЕЦИАЛЕН МОНТАЖ             

ОБРАБОТКА НА ФУГИТЕ        
* За окачени тавани препоръчваме  гипсокартон с минимална дебелина 12.5 mm. При плоскости  с 
дебелина 9.5 mm за изграждане на окачен таван има специални изисквания. Свържете се с техническият 
отдел на SINIAT.

600 mm

min400 mm

100 mm
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2.2 Единична конструкция с 
регулираща скоба
 Позиционирайте регулиращите скоби 
(пластини).

 Закрепете CD-профила с 2 винта AP 421x9,5 
за всяка регулираща скоба, като постоянно 
проверявате дали профилите са в една 
равнина 

 Огънете пластините на регулиращите скоби 
така, че да не попречат на закрепването на 
плоскостите към CD-профилите.

 Плоскостите трябва да се поставят както 
в предната система (перпендикулярно на 
конструкцията, чрез разминаване). 

2.3 Двойна конструкция с бърз 
окачвач

 Двойната конструкция (съставена от 
първична рамка, директно захваната към 
окачвачите, и вторична рамка, към която 
се закрепва гипсокартона посредством 
винтове) е изградена от две ортогонално 
припокриващи се мрежи, свързани със 
специални кръстовидни връзки. 

 Монтирайте първичната конструкция, както 
е описано в т.2.1

 Фиксирайте вторичната конструкция към 
първичната конструкция посредством 
единична или двойна кръстата връзка 

 Постоянно проверявайте хоризонталността 
на конструкцията и разстоянието между 
профилите, както е указано на стр. 65

 Плоскостите се полагат както при 
единичната конструкция (перпендикулярно 
на конструкцията, чрез разминаване).

СНАЖДАНЕ НА CD-ПРОФИЛИ
 Снаждане на два CD-профила се извършва 
с помощта на удължителна снадка, като 
се внимава снадката на един профил да е 
най-малко на 1.20 m от снадката на другия 
профил. 

 Фиксирайте удължителната снадка към 
двата CD-профила с два винта AP 421x9,5 
за всеки отделен профил.
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ИЗОЛАЦИЯ

  Ако е предвидено полагане на 
изолация, поставете я на металната 
конструкция преди закрепването на 
гипсокартона.

  Поставете пароизолацията от топлата 
страна, в случая непосредствено над 
гипсокартона. 

РЯЗАНЕ НА ПЛОСКОСТИ 

 Разчертайте с помощта на молив и 
метална линия частта, която трябва да 
се изреже.

 Изрежете картона от лицевата 
страна с макетен нож, воден от 
металната линия. 

 Счупете плочата с къс удар.
 Изрежете картона от другата страна. 

МОНТАЖ НА 
ГИПСОКАРТОН 

 Поставете плоскостите както е 
описано в т. 2.1.

Ако вертикалните стени са 
перпендикулярни:
 Поставете първата плоскост в ъгъла.

 Закрепете плоскостта с винтове AF 212 
на всеки 25-30 cm.

 Подравнете останалите плоскости 
по техните кантове (за да се улесни 
шпакловката на фугите)

Ако вертикалните стени не са 
перпендикулярни:
 Фиксирайте CD-профилите успоредно 
на една от вертикалните стени и 
започнете   с поставяне на скосената 
плоскост.

 За по-добро подравняване на тавана, 
повдигнете конструкцията с 2-3 mm 
над нивото. 
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ТАВАН С ВИСОКО ОКАЧВАНЕ

 Фиксирайте шпилка Ø 6 mm към носещата 
конструкция и я завинтете с две гайки.

 Закрепете SC-окачвачите към профилите, 
след което фиксирайте конструкцията. 

ВГРАЖДАНЕ НА 
ИНСТАЛАЦИИ

 В съвременните мултифункционални 
сгради (офиси, търговски центрове и 
др.), инсталациите играят основна роля: 
климатици, ел.захранване, информационни 
трасета за сградна автоматизация (пожаро-
известяване, HVAC контрол, контрол 
за достъп и др.), интегрирани мрежи за 
пренос на данни и телефония и др., които 
обикновено се инсталират между основния 
и окачения таван или между основния 
и повдигнатия под, в зависимост от 
изискванията на проекта: „всичко горе” или 
“всичко долу”. 

 Друго пространство в офисните сгради, 
където окачения таван играе важна роля е 
надлъжното пространството над коридорите, 
което позволява пренос на всички комунални 
услуги (енергия, информация и др.) към 
всеки отделен офис. 

 Проекта на окачения таван трябва да 
е съгласуван с трасетата на сградните 
инсталации. Трябва да се предвидят и 
възможни бъдещи промени. 

 Окачения таван не трябва да се възприема 
като обикновен елемент за скриване на 
сградните инсталации, а по-скоро като част 
от сградата, която играе основна роля в 
проекта на цялата инсталационна система.

 Ако, по някаква причина, свързана 
с конструктивното проектиране на 
ревизионните отвори, трябва да се 
прекъснат CD профили , то тогава трябва да 
бъдат допълнително подсилени  при всеки 
свободен край. 

Въздуховоди  
-Ревизионни 

отвори

2014  |   SINIAT  |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   СТР.  87



ЗАКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ

Малки натоварвания (до 3 kg)
 Могат да се използват анкери или дюбели 
Molly директно към гипсокартона 

Средни натоварвания (от 3 дo 10 
kg)
 Трябва да се закачват директно към 
металния профил на окачения таван, 
чрез винтове.

 За определяне на позицията на металните 
профили е достатъчно да преминете 
с магнит по повърхността на окачения 
таван и разположите дюбелите през 400 
mm. 

Големи натоварвания (над 10 kg)
 При големи натоварвания е необходимо 
свързване към носещата конструкция 
на сградата (таван, греди и др.), чрез 
преминаване на окачващия елемент през 
окачения таван. 

АКУСТИЧНИ И
ДЕКОРАТИВНИ ТАВАНИ

 Съществуващите перфорации спомагат 
за оформяне на повърхностите и 
подобряване на акустичния комфорт; 
плоскостите могат да се поставят и 
вертикално, но само в зони с малък риск 
от повреждане.

 Трябва да се монтират чрез винтове към 
метална конструкция, както при другите 
плоскости .

ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

 При наличие на дилатационни фуги в 
структурата на сградата, когато окачения 
таван е закрепен към различни носещи 
конструкции, които са подложени на 
различни движения, или към гъвкави 
конструкции със значителни огъвания, е 
необходимо да се осигури дилатационна 
фуга. 

 Подобни фуги трябва да се предвидят и 
при окачени тавани с големи повърхности, 
като се прекъсне тавана на всеки 15 m.

ОБРАБОТКА НА ФУГИТЕ
Фугираща хартиена лента
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До 10kg

До 3kg
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 Поставя се ръчно, използвайки маламашка 30 cm и шпакла 15 cm.
 При работа обърнете внимание на пространствата с високи 
температури и проветрете

 Полага се при следните стъпки:
        Полага се първи слой от материала, така че сместта да се притисне 

добре към фугата
        Притиснете с шпатулата по фугата, така че сместта да проникне.
        във фугата и да отстрани въздуха. Това спомага за избягване на 

просмукване на сместа след изсъхване и втвърдяване.
        Предварително навлажнената лента се полага чрез притискане с 

шпатулата, като се отстранява излишното количество и въздуха от 
фугата

        След изсъхване се полага втория слой от материала, покривайки 
лентата, изравнявайки повърхността.

        Отстранете излишния материал.
        Когато изсъхне втория слой, нанесете довършителния слой. 
        За постигане на идеална повърхност използвайте Readymix.

Шпакловане на винтовете
 Нанесете два или три слоя за покриване на главите на винтовете, като 
оставяте гипса да изсъхва след всеки слой. 

Обработка на външни ъгли
 Това се прави посредством хартиена лента армирана с алуминий или с 
метален ъглозащитен профил.

Използване на алуминиева армираща лента:
 Нанесете един слой oт фугиращата смес от всяка страна на ъгъла.
 Прегънете лентата по оста на ъгъла, фиксирайки го така че двете 
алуминиеви ленти да се притиснат към плоскостите.

 Отстранете излишния материал.
 Оставете да изсъхне.
 Покрийте двете страни на ъгъла с гипс.
 Нанесете един слой гипс като крайно завършващо покритие.

Използване на метален ъглозащитен профил: 
 Нанесете един слой от фугиращата смес oт двете страни на ъгъла.
 Поставете металния ъгълов приофил.
 Покрийте двете страни с гипс, отстранете излишъка и оставете да 
изсъхне.

 Отстранете остатъка от гипс и нанесете един слой oт фугиращата смес, 
като завършващо покритие.

Обработка на вътрешни ъгли
 Нанесете един слой от гипсовата шпакловка от двете страни на ъгъла, 
образуван от плоскостите. 

 Прегънете микро-перфорираната хартиена лента надлъжно на ъгъла и 
я фиксирайте с помощта на шпакла.

 Довършете с метална маламашка, първо от едната страна, която се 
оставя да изсъхне, и после от другата по същия начин.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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„За да бие в спокоен ритъм сърцето на вашата сграда, ние трябва да я защитим, да я предпазим от 
температурните колебания и външния шум.

Когато говорим за изолация, ние сбъдваме Вашите желания. Независимо от вашите изисквания и 
естество на работа, като: 

• строителство
• декорация
• ремонт

нашите системи се адаптират към различни ситуации, така че да ви осигурят максимален комфорт.”

Продуктите на SINIAT включват всички възможни решения, които отговарят и на двете: естетика (за 
извити и декоративни пространства), и технически изисквания (големи височини, устойчивост на удар, 
звукоизолация, пожарозащита).

Облицовки 
Meханично закрепване  профил CD 92

Meханично закрепване -  профил CW 94

Залепване чрез  96

• Указания за монтаж 98

Изпълнение и монтаж 100
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Плоскост 
Профил  UD
Профил  CD
Регулираща скоба
Метален дюбел

ПРИЛОЖЕНИЯ
  Ново строителство и ремонт

  Жилищно строителство 

  Офис сгради 

  Болници и училища

  Концертни или заседателни зали, 
музикални училища, звукозаписни студия 

  За работи във влажни помещения 
използваме плоскости 

Техническо   одобрение
Пожароустойчивост max. 120’

Механично закрепване
- профил CD

ОБЛИЦОВКИ 
ОСНОВНА СХЕМА 

Облицовки с механично закрепване 
(използване на регулиращи скоби) 
върху метална рамка, в близост до 
съществуваща стена, към която се 
прикрепя гипсокартона.Максимална 
височина 4,5 m

Минерална вата
Винт  AF 212
Микроперфорирана хартиена лента
Фугираща смес 
Уплътнителна лента

О
бл

иц
ов

ки
 

ПРЕДИМСТВА
 Отлично адаптиране към ремонтни и интериорни 

решения

 Продуктова и техническа съвместимост с 
облицовките и таваните 

 Корекцията в геометрията и равнинността превъзхожда 
системите фиксирани чрез залепване (които позволяват 
max.1-2 cm вертикални корекции, при нормална височина)

 Облицовка на значително повредени стени 

  Създаването на пространство между съществуващата 
стена и облицовката, позволява вграждането на 
водопроводна инсталация

СТР.  92   |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   SINIAT   |   2014



12 31 2

ПРОДУКТ

Количество
Единична 
облицовка

1

Плоскост  1,00 m2  2,00 m2  3,00 m2

Профил  
 (UD)  0,70 m  0,70 m  0,70 m

Профил 
 (CD)  2,00 m  2,00 m  2,00 m

Уплътнителна лента  0,7 m  0,7 m  0,7 m
Метален дюбел  1,6 бр.  1,6 бр.  1,6 бр.
Регулираща скоба  0,70 бр.  0,70 бр.  0,70 бр.
Винтове AP 421x9,5  1,4 бр.  1,4 бр.  1,4 бр.
Винтове AF 212x25 12 бр.  3 бр.  3 бр.
Винтове AF 212x45 - 12 бр.  3 бр.
Винтове AF 212x55 - - 12 бр.
Фугираща лента  1,5 m  1,5 m  1,5 m
Фугираща смес  0,25 kg  0,25 kg  0,25 kg

Минерална вата  1,00 m2  1,00 m2  1,00 m2

Разходна норма за m2 облицовка
Отнасяща се за облицовка на стена с един, два или три слоя с H=2,50 m, на метална конструкция и 60cm. разстояние 
между профилите.Коефициента на загуба не е включен в таблицата. Той ще се определи от изпълнителя в зависимост 
от спецификата на обекта.

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!:

•  Във влажни помещения 
използвайте специални 
водоустойчиви плоскости 
като ги изолирате в основата 
(виж влажни помещения) 

• Лента или предпазен ъгъл 
за подсилване на външния 
ъгъл 

• Гъвкава връзка между 
профила и основата 
в зависимост от 
разширяването на основата

• Въздушно уплътнение в 
основата

Избор на стенна облицовка

* при височина надвишаваща 4,5m, се свържете с Техническия отдел на SINIAT 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

Разтояние между 
профилите 60cm Плоскости брой и тип Max. разстояние

между скобите  h(m)

CD 60/27

1 x 12,5 1,25

1 x 15 1,65

1 x 18 1,85

2 x 12,5 2,00

Детайл Пожароустойчивост
El Плоскост тип и брой

30 min    2 x 12,5 
60 min    2 x 15 

120 min    3 x 12,5 
120 min + 3 x 12,5 PREGYFEU M0

a

h

a

 Дебелина на стената на металния профил - 0,6 mm
* Препоръчваме запълване на празните пространства в конструкцията с минерална вата. 
* Ако стената надвишава 15 m височина, се оставя вертикална дилатационна фуга на всеки 10 m както и при всяка конструктивна фуга.

* в зависимост от специфичните технически изисквания

1 1 2 3

Две облицовки Три облицовки
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ПРИЛОЖЕНИЯ
  Ново строителство и ремонти

  Жилищно строителство

  Офис сгради

  Болници и училища

  Концертни или заседателни зали, музикални 
училища, звукозаписни студия

  За работи във влажни помещения използваме 
плоскости  

ПРЕДИМСТВА
 Отлично адаптиране към ремонтни и интериорни 

решения

 Продуктова и техническа съвместимост с 
облицовките и таваните  

 Корекцията в геометрията и равнинността 
превъзхожда системите фиксирани чрез 
залепване (които позволяват max.1-2 cm 
вертикални корекции, при нормална височина)

 Облицовка на значително повредени стени

 Създаването на пространство между 
съществуващата стена и облицовката, позволява 
вграждането на водопроводната инсталация

Техническо   одобрение
Пожароустойчивост max. 120’

Механично закрепване
- CW профил

ОБЛИЦОВКИ 
ОСНОВНА СХЕМА 

Облицовка с механично закрепване 
(използвайки метална ъглова планка 60 
x 35) върху метална рамка, в близост 
до съществуваща стена, към която е 
закрепена плоскост от гипсокартон. 
Максимална височина 7,6 m

Плоскост 
Профил  UW
Профил  CW
Предпазен ъгъл
Метален дюбел

Стъклена вата 
Винт  AF 212
Микроперфорирана хартиена лента
Гипсова фуга 
Уплътнителна лента

О
бл

иц
ов

ки
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12 31 21 1 2 3

Две облицовки

Разходна норма за m2 облицовка
Отнасяща се за облицовка на стена с един, два или три слоя с H=2,50 m, на метална конструкция и 60cm. разстояние 
между профилите.
Коефициента на загуба не е включен в таблицата. Тя ще се определи от изпълнителя в зависимост от спецификата 
на обекта.

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

• Във влажни помещения 
използвайте плоскостите 

 като изолирате 
в основата (виж влажни 
помещения) 

• Лента или предпазен ъгъл за 
подсилване на външния ъгъл

• Гъвкава връзка между 
профила и основата в 
зависимост от разширяването 
на основата

• Въздушно уплътнение в 
основата

Избор на стенна облицовка

Разтояние между 
профилите 60cm Плоскости брой и тип Max. разстояние

между скобите  h(m)

CW 50

1 x 12,5 2,10
1 x 15 2,10
1 x 18 2,40

2 x 12,5 2,50

CW 75

1 x 12,5 2,65
1 x 15 2,65
1 x 18 3,00

2 x 12,5 3,10

CW 100

1 x 12,5 3,20
1 x 15 3,20
1 x 18 3,60

2 x 12,5 3,80

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ
• Виж таблицата на стр. 93, където 

е указано какъв тип метална 
конструкция съответства на 
даден тип облицовка

ПРОДУКТ

Количество
Една 

облицовка

1

Плоскост  1,00 m2  2,00 m2  3,00 m2

Профил  
 (UW)  0,70 m  0,70 m  0,70 m

Профил  (CW)  2,00 m  2,00 m  2,00 m
Уплътнителна лента  0,7 m  0,7 m  0,7 m
Метален дюбел  1,6 бр.  1,6 бр.  1,6 бр.
Предпазен ъгъл  0,70 бр.  0,70 бр.  0,70 бр.
Винтове AP 421x9,5  1,4 бр.  1,4 бр.  1,4 бр.
Винтове AF 212x25 12 бр.  3 бр.  3 бр.
Винтове AF 212x45 - 12 бр.  3 бр.
Винтове AF 212x55 - - 12 бр.
Фугираща лента  1,5 m  1,5 m  1,5 m
Гипсова фуга  0,25 kg  0,25 kg  0,25 kg

Минерална вата  1,00 m2  1,00 m2  1,00 m2

* при височина надвишаваща 7,6 m, се свържете с Техническия отдел на SINIAT 

a

h

a

a≤h

Три облицовки

2014  |   SINIAT  |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   СТР.  95



Гипсокартон 
Микроперфорирана хартиена лента
Гипсова фуга 
Гипсово лепило 

ПРИЛОЖЕНИЯ
  Ново строителство и ремонти

  Жилищно строителство

  Офис сгради 

  Болници и училища

Фиксиране чрез 
залепване -
суха мазилка

ОБЛИЦОВКИ 
ОСНОВНА СХЕМА 

ОБЛИЦОВКИ фиксирани чрез залепване 
с гипсово лепило , нанесено 
от задната страна на гипсокатрон NIDA, 
залепвайки системата към съществуващата 
стена.

Връзка със
завършен под

1 cm

Ъглово свързване

О
бл

иц
ов

ки
 

ПРЕДИМСТВА
 Отлично адаптиране към ремонтни и интериорни 

решения

  Продуктова и техническа съвместимост с облицовките 
и таваните  

 Облицовка на значително повредени стени  

 Покриване на всички неравности на съществуваща 
стена

 Висока топло-и звукоизолация

 Облицовка на значително повредени стени
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Разходна норма за m2 облицовка
Отнасяща се за облицовка на стена с височина до 2,5 m. Коефициента на загуба не е включен в 
таблицата. Той ще се определи от изпълнителя в зависимост от спецификата на обекта.

МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

• Лента или предпазен ъглов профил 
за усилване на външния ъгъл 

• Въздушно уплътнение в основата

Избор на стенна облицовка

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ
• За въпроси относно определени 

пожарни изисквания, се свържете с 
Техническия отдел на SINIAT 

ПРОДУКТ

Количество

Плоскост 1,00 m2

Гипсово лепило Виж разхода в таблицата

Фугираща лента 1,5 m

Гипсова фуга 0,25 kg

Разход на гипсово лепило 

ВИД ОСНОВА kg / m2

Бетон 1,5 - 2
Зид 2 - 2,5

Неравна мазилка 1÷ 2 cm 2,5 - 3

Max.
височина
под/таван

Препоръка

2,70 - 3 m Единична облицовка фиксирана с 
гипсово лепило 

3 - 4,5 m
Облицовка закрепена с винтове върху 

дървени летви залепени с гипсово 
лепило към съществуващ зид 

> 4,5 m Облицовка закрепена към CW метална 
конструкция

Гипсокартон 

Гипсово лепило 

Фугираща смес 
 

Фугираща лента

Предпазна  лента
или метален предпазен профил 
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УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

Ъглово свързване

Надлъжно сечение, разстояние между 
регулиращите скоби

Напречно сечение

 Ъглово свързване; разстояние между регулиращите скоби 

О
бл

иц
ов

ки
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Предпазен ъглов прфил

Профил CD

Гипсокартон 

Уплътнителна лента

Метален дюбел

Рапиден винт

Самонарезен винт

Регулираща скоба

Рапиден винт

Самонарезен винт

Профил (CD)

Регулираща скоба
Гипсокартон 

Уплътнителна лента

Метален дюбел

Хартиена лента
Гипсова фуга

Профил UD

Уплътнителна лента

Регулираща скоба
Профил CD

Метален дюбел

Рапиден винт

Плоскост 

Регулираща скоба
Профил (CD)
Рапиден винт
Самонарезен винт
Гипсокартон 

Уплътнителна лента

Метален дюбел
Гипсова фуга 
Хартиена лента

≤ 600 mm

≤ 
60

0 
m

m

≤ 
12

50
 m

m

Разминаване на плоскостите

*Хоризонталните и вертикалните фуги трябва да се 
разминават, за да се избегне застъпване в случай на 
многопластово припокриване.

rosiika
Highlight
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Highlight
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Ъглово свързване

Ъглово свързване; разстояние между крепежните 
елементи 

Напречно сечение
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Самонарезен винт

Рапиден винт

Профил (CW)

Ъглова планка
Плоскост 

Уплътнителна лента

Метален дюбел

Хартиена лента
Гипсова фуга
Профил UW

Уплътнителна лента

Ъглова планка
Профил CW

Метален дюбел

Рапиден винт

Гипсокартон 

Предпазен ъглов 
профилr

Профил CW
Плоскост 

Уплътнителна лента

Метален дюбел

Рапиден винт

Самонарезен винт

Ъглова планка

Уплътнителна лента

Метален дюбел
Рапиден винт

Самонарезен  винт
Ъглова планка

Плоскост

Уплътнителна лента

Метален дюбел
Гипсова фуга
Хартиена лента

≤ 600 mm

≤ 
60

0 
m

m

≤ 
21

00
 m

m

Разминаване между плоскостите

*Хоризонталните и вертикалните фуги трябва да се 
разминават, за да се избегне застъпване в случай 
на многопластово припокриване.

Надлъжно сечение
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ИЗПЪЛНЕНИЕ

СИСТЕМИ С МЕХАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ

УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ             

РАЗЧЕРТАВАНЕ И 
МОНТАЖ НА МЕТАЛНАТА 
КОНСТРУКЦИЯ 

Начертайте върху пода разположението 
на профилите (UD/UW), като предвидите 
дебелината на плоскостите. 

Срежете носещите профили (CD/
CW) с дължина 10 mm по-малка от 
разстоянието между пода и тавана. 

Поставете уплътнителна лента между 
профила и пода.

Фиксирайте профилите към пода:
• механично, през 600 mm ( дюбел-пирон)
• винт за бетон
• или чрез залепване (при гладка и 
чиста повърхност) 

Начертайте разположението на 
профилите (CD/CW) на пода и тавана, 
от вътрешната страна на профила: 
• Разстояние между профилите 600 или 
400 mm

МОНТАЖ НА  
РЕГУЛИРАЩИТЕ СКОБИ 

Начертайте върху стената 
разположението на регулиращите 
скоби (или ъглови планки).
Фиксирайте регулиращите скоби към 
стената с метални дюбели. 

Максималната височина за фиксиране 
на регулиращите скоби не трябва да 
надвишава височината на стаята. 
Разстоянието между последната 
регулираща скоба и тавана трябва да 
бъде най-малко 50 mm.

О
бл

иц
ов

ки
 

 50 mm
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Поставете носещите профили в 
регулиращите скоби. Леко наклонете 
носещия профил при вмъкването му във 
водещия профил. Нагласете рамената на 
регулиращите скоби.

След закрепването на профилите 
към регулиращите скоби, проверете 
повърхносттта на металната конструкция.

ТОПЛО-И ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

Поставете слой минерална вата между 
стената и металната конструкция преди да 
се фиксират плоскостите. 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ да положите 
електрическите кабели, въздуховоди и други 
инсталации.

РЯЗАНЕ НА ПЛОСКОСТИ
 

Начертайте линията за изрязване с молив 
и метална линия.

Срежете картона от лицевата страна с 
макетен нож и метална линия.

Счупете плоскостта с къс удар.

Срежете картона от другата страна.

МОНТАЖ НА ПЛОСКОСТИ
 

Поставете на място плоскостите: 
• вертикално
• прикрепете към профилите
• фиксирайте към тавана
Обърнете внимание на следното: 
• изрежете отвори за електрическите, 
кутии с прободен трион

Закрепете плоскостите с винтове 
• разстояние между профилите max. 300 
mm
• най-малко 10 mm от ръба на плоскостта

Закрепете плоскостите от долу на горе.

maxim
300 mm

Разстояние между винтовете
max 300 mm
Препоръчително 250 mm
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ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗЧЕРТАВАНЕ
 Начертайте върху пода мястото, 

където ще се разположат 
плоскостите; предвидете дебелината 
на облицовката.

 Проверете старите повърхности, 
като премахнете съществуващата 
отлепена мазилка, отстранете 
мазнините и почистете.

 Ако повърхността вече е покрита 
с влажна мазилка я отстранете 
цялата или най-малко в точките на 
закрепване.

ПРИГОТВЯНЕ НА ГИПСОВО 
ЛЕПИЛО 

Налейте вода в чист съд, дозирайте 
съобразно указаното на опаковката на  
гипсовото лепило .

Поръсете гипсовото лепило във 
водата (виж количеството посочено на 
опаковката). 

Разбъркайте докато получите  
хомогенна и гъста смес. 

 Смесването трябва да се приготви в 
идеално чист пластмасов или гумен 
съд, и се уверете,че водата е чиста. 

 Температурата на водата и 
помещението трябва да е над 50C

 Гипсовото лепило  
трябва да се приготви според 
указанията на гърба на торбата и в 
техническата карта на продукта. 

ФИКСИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ             

О
БЛ

И
Ц

О
В

КИ
 

Внимание

Гипсово лепило NIDA Boardfix
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РЯЗАНЕ НА ПЛОСКОСТИ 

Начертайте линията за изрязване с 
молив и метална линия 

Срежете картона от лицевата страна 
на плоскостта с макетен нож и метална 
линия. 

Счупете плоскостта с къс удар. 

Срежете картона от другата страна.

ЗАЛЕПВАНЕ НА 
ПЛОСКОСТИ 

Нови стени 
 Нанесета гипсовото лепило на „топки” 
върху плоскостта  или директно 
на стената  ( 10 топки с диаметър  
100mm/m2).

 
Стари стени 
 Нанесете гипсовото лепило на стената, 
след нейното почистване и грундиране. 

МОНТАЖ НА  ПЛОСКОСТИ 

 Поставете две ивици гипсокартон с 
дебелина от 10 mm на пода и положете 
плоскостта вертикално .

 Притиснете силно плоскостта към 
стената докато достигнете начертаната 
маркировка. 

 Проверете дали плоскостите са в 
една повърхност и ако е необходимо 
направете корекции .
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Специални решения с 
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Във вътрешността на сградата между стените, облицовките и таваните, се намират други компоненти, 
които са съществени за безопасността и устойчивостта на сградата. Такива са димоотводите и 
вентилационните канали, както и пожарозащитните облицовки, защитаващи конструктивните 
елементи и осигуряващи стабилността на сградата.

Специални решения с 

Канали 
Хоризонтални димоотводни и вентилационни канали 106

Вертикални димоотводни и вентилационни канали 108

Пожарна защита на носещи метални конструкции 110
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Плоскост PRÉGYFEU M0

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  Ново строителство и ремонти

  Хотели

  Офис сгради 

  Изложбени или заседателни зали, болници и 
училища

  Индустриални и търговски сгради

   Паркинги и др. 

ПРЕДИМСТВА
  Броя на плоскостите влияе пряко на 

характеристиките на системата: 

• El 1час - 1 PREGYFEU M0 BD25 

• El 2часа - 2 PREGYFEU M0 BD25 

  Гъвкава система адаптирана към изискванията.  

  Възможност за предварително изработване на 
каналите.

  Сглобяване на плоскостите с помощта на 
метални скоби и винтове. 

  Монтаж без защита на окачващите елементи. 

  Сухомонтажна техника, съвместима със 
системите за гипсокартон 

Техническо   одобрение

Димоотводни и 
вентилационни канали

Хризонтални канали PRÉGYFEU M0
ОСНОВНА СХЕМА 

Хоризонтални  вентилационни канали за 
отвеждане на дим и газ. 
Изграждат се от плоскости PREGYFEU 
M0 BD25 с помощта на метални скоби и 
винтове. 

С
пе

ци
ал

ни
 р

еш
ен

ия
 с

 

T

T T

TДимоотводен канал EI 60min

Вентилационен канал EI 60min

Димоотводен канал EI 120min

Вентилационен канал EI 120min
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Вид Пожароустойчивост Бр.плоскости Реакция
на огън Връзка Окачване

 : 1 m (1)

Вътрешна ширина
и височина (cm) Забележки

min max

Димоотводен
канал

1 час
1 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1) 18 cm •UPN 40x20x5

•Шпилка M8

без 75 x 50 Подсилете началото на канала 
(2)

75 x 50 150 x 125

Предвидете 18 cm ивица
между връзките от  

външната страна на канала (3)
Укрепете края на  канала (2)

2 час
2 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1) без

•UPN 40x20x5
•Шпилка M8 без 75 x 50 При връзката на плоскостите

разминавайте фугите на двата 
слоя с 2 cm•UPN 40x35x5

•Шпилка M10 75 x 50 150 x 125

Вентилационнен

канал

1 час
1 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1)

18 cm •UPN 60x30x6
•Шпилка M12 60 x 40 75 x 50

30 cm

•UPN 80x45x6
•Шпилка M12 75 x 50 100 x 80

Подсилете 4-те ъгъла с лента.
Подпора l = 15 cm

на всяка опорна точка.
•  40x80x3,2
•Шпилка M14 100 x 80 120 x 100

•  80x80x3,6
•Шпилка M16 120 x 100 150 x 125

2 час
2 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1)

18 cm

•UPN 80x45x6
•Шпилка M16 45 x 30 75 x 50 При връзката на плоскостите 

разминавайте фугите на двата 
слоя с 2.5 cm•  70x70x3,2

•Шпилка M16 75 x 50 100 x 80

30 cm

•  80x80x3,6
•Шпилка M20 100 x 80 120 x 100 При връзката на плоскостите 

разминавайте фугите на двата слоя 
с 2.5 cm.

Подпора l= 15 cm на всяка опорна 
точка

•  100x100x4
•Шпилка M24 120 x 100 150 x 125

ТЕХНИЧЕСКИ ХРАКТЕРИСТИКИ

ПРОДУКТ

Количество

Единична облицовка 1час (60 мин.) Двойна облицовка 2часа (120 мин.)

ДИМООТВОДНИ И
ВЕНТИЛАЦИОННИ 

КАНАЛИ
Сечение от
40 x 60 cm

до 50 x 75 cm

ВЕНТИЛАЦИОННИ 
КАНАЛИ

Сечение от
50 x 75 cm до
125 x 150 cm

ДИМООТВОДНИ
КАНАЛИ

ВЕНТИЛА-
ЦИОННИ
КАНАЛИ

КА
Н

А
ЛИ

PRÉGYFEU M0 
BD25 (1,4 x P) m2 (1,6 x P) m2 (2,4 x P) m2 (2,8 x P) m2

Скоба 50  80    бр. 80     бр.  80    бр.  90    бр.

Скоба 45 - 35      бр. 120    бр. 120    бр.

Гипс  
 Profesional   0,5   kg   0,5  kg   0,5   kg   0,5   kg

О
КА

Ч
ВА

Н
Е

Профил UPN или
 съгласно таблицата

с характеристиките
  1,05 бр.   1,05 бр.   1,05 бр.   1,05 бр.

Шпилка   2,1    бр.   2,1   бр.   2,1    бр.   2,1    бр.

Окачвач   2,1    бр.   2,1   бр.   2,1    бр.   2,1    бр.

(1) UPN и  профили заместват U профилите. 
(2) Предвидете дължината на втората плоскост PREGYFEU M0 BD25  до първата връзка да е L min= 65 cm от началото на канала. 
(3) Предвидете втората плоскост PREGYFEU да покрие първата и втората секция до втората връзка. 

 Правоъгълен канал

Разходна норма за m2 канал
Отнасящ се за хоризонтален канал с вътрешен периметър “P” изразен в метри. 

Димоотводен канал 
1ч.сечение 75x75 - 150x125

Подсилване

20 cm

100 cm

Вентилационнен канал 1час
сечение 75x75 - 150x125

Подпора L=15 cm

Вентилационен канал 2часа 
120x100 - 150x125

Подпора

Укрепване 
на 4-те 
ъгъла

2014  |   SINIAT  |   СИСТЕМИ ОТ ГИПСОКАРТОН   |   СТР.  107



Плоскост PRÉGYFEU M0

Димоотводен канал EI 60 min Димоотводен канал EI 120 min

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  Ново строителство и ремонти

  Хотели

  Офис сгради

  Изложбени или заседателни зали, болници и 
училища

  Индустриални и търговски сгради

   Паркинги и др.

ПРЕДИМСТВА
 Броя на плоскостите влияе пряко на   

характеристиките на системата: 
 • El 1час - 1 PREGYFEU M0 BD25 
 • El 2часа - 2 PREGYFEU M0 BD25 
 Гъвкава система адаптирана към 

изискванията.  
 Възможност за предварително изработване на 

каналите.
 Сглобяване на плоскостите с помощта на 

метални скоби и винтове. 
 Монтаж без защита на окачващите елементи. 
 Сухомонтажна техника, съвместима със 

системите за гипсокартон  

Техническо   одобрение

Димоотводни и
вентилационни канали

Вертикални канали PRÉGYFEU M0
ОСНОВНА СХЕМА 

Вертикални вентилационни и
димоотводни канали. 
Изграждат се от плоскости
PREGYFEU M0 BD25 сглобени с помощта на 
Метални скоби и винтове.

С
пе

ци
ал

ни
 р

еш
ен

ия
 с
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид Пожароустой-
чивост Плоскости Реакция

на огън

Сечение
(cm)

Макс.
височина

на
канала

m

Забележка

Мин. Макс.

Димоотводен
канал

1 час
1 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1) без 150 x125 4,00

Предвидете скрито съединение с ширина 
18 cm. на всяка хоризонтална фуга.В 
началото на канала удвоете облицовката 
на височина 70/76 cm, следвайки 
носещата система на канала. Укрепете 
4-те ъгъла на канала с лента широка 5 
cm.

2 час
2 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1) без 150 x125 4,00

В началото на канала удвоете 
облицовката с 2 ивици на височина 20/26 
cm, следвайки носещата система на 
канала

Венти-
лационен

канал

1 час
1 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1) 60x40 150 x125 5,00

Предвидете скрито съединение с ширина 
18 cm. на всяка хоризонтална фуга.В 
началото на канала удвоете облицовката 
на височина 20/25 cm, следвайки 
носещата система на канала. Укрепете 
4-те ъгъла на канала с лента широка 5 
cm.

2 час
2 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1) 45x30 150 x125 5,00 При съединението на сегментите, 

разминавайте с 10 cm връзката между 
2 слоя.              В началото на канала 
удвоете облицовката с 2 ивици на 
височина 20/25 cm, следвайки носещата 
система на канала.

3 час
2 PRÉGYFEU 

M0
BD25

CO
(CA1) 60x40 150 x125 5,00

Система 1
Сечението на отвора на пода = 
сечение на канала + 4 cm
UPN60 (надвишава канала с 10 cm от 
двете старни) + шпилка M10

Система 2
Сечението на отвора на пода = 
сечение на канала + 6 cm(1)
Метален винкел 40 x 25 x 4 фиксиран с 
дюбели по целия периметър на отвора; 
свободното пространство се запълва с гипс 

Система 3
Ceчението на отвора на пода = 
сечение на канала + 1 cm        
Без допълнителни елементи

НОСЕЩА СИСТЕМА
Димоотводен канал 

(1) Възможност за регулиране на височината, 
посредством  ъгловия профил. 

Ивица плоскост  
10 cm

Ивица плоскост  
10 cm

UPN 60 + 
Шпилка

Ивица 
плоскост 20 cm Ивица плоскост  

20 cm

Двойна 
облицовка 

на височина 
от 70 cm

Единична
облицовка 1ч

Скоба N50 / 
AF винт

Двойна
облицовка 2ч

Минерална 
вата 30 kg/m3

Единична
облицовка 1ч Единична

облицовка 1ч

Двойна 
облицовка 

на височина 
от 70 cm

Двойна 
облицовка на 
височина от 

70 cm

Двойна
облицовка 2ч Двойна

облицовка 2ч

Гипс

Метален винкел 40x 
25 mm фиксиран с 
дюбели през 30 cm

Скоба N50 / 
AF винт

Скоба N50 / 
AF винт

Минерална 
вата 30 kg/m3

Фугираща смес

M10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
  Ново строителство и ремонти

  Хотели

  Офис сгради 

  Всички сгради със следните изисквания:

• Пожароустойчивост - C0 

• Устойчивост на металната конструкция при 
пожар от ¼ час до 4 часа 

  Индустриални и търговски сгради

  Паркинги

ПРЕДИМСТВА
 Броя на плоскостите влияе пряко на   

характеристиките на системата.

 Сглобяване на плоскостите с помощта на 
метални скоби и винтове. 

 Сухомонтажна техника, съвместима със 
системите за гипсокартон NIDA system.     

 Широка гама от решения за монтаж, в зависимост 
от изискванията за пожароустойчивост на 
металната конструкция в случай на пожар. 

Техническо   одобрение

Противопожарна 
защита на носеща 
метална конструкция

Защита на метални конструкции
ОСНОВНА СХЕМА 

Покриване на метална конструкция (греди 
или колони) чрез закрепване с винтове на 
една или повече плоскости върху вторична 
конструкция изработена от поцинкована 
стомана .

Плоскост  или PREGYFEU M0
Профил (CD)
Профил (UD)

С
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Вид 
профил

МАСИВНОСТ (m-1)
колона греда

HEA HEB HEA HEB
100 185 154 138 116
140 174 131 130 98
160 161 118 120 89
200 145 103 108 77
240 123 91 92 68
300 105 81 79 61
400 87 71 68 56
600 79 67 66 55

ВИД
ПРОФИЛ

колона греда
UPN UAP UPN UAP

80 228 234 187 192
120 206 - 174 -
130 - 212 - 181
160 188 - 161 -
175 - 182 - 156
200 171 172 148 149
240 154 - 134 -
250 - 154 - 134
300 137 137 120 120

ВИД
ПРОФИЛ

колона греда
IPE IPN IPE IPN

80 330 322 297 267
100 302 284 248 236
120 279 251 231 210
140 260 226 216 190
160 241 205 201 173
200 211 173 176 146
240 185 150 154 127
300 168 123 140 105
400 138 94 117 81
500 121 76 104 66
600 106 64 92 56

ПРОДУКТ
Количество

Единична обшивка
12,5-15

Двойна обшивка
12,5-15

Тройна
обшивка 12,5

Плоскост  1,10   m2  2,30  m2  3,56  m2

Профил (UD)  8,00 m  8,00 m  8,00 m
Профил (CD)  1,25   m  1,25  m  1,25  m
Винтове AF 212x25 40      бр. (12,5) 20      бр. (12,5) 20      бр.
Винтове AF 212x35 40      бр. (15) 20      бр. (15) -
Винтове AF 212x35 - 40      бр. 20      бр.
Винтове AF 212x55 - - 40      бр.
Винтове AF 212x9,5 16       бр. 16      бр. 16      бр.
Фугираща смес  1,1      kg  1,1     kg  1,1     kg

Армираща лента  4,00  m  4,00 m  4,00 m
Гипсово лепило  1,80 кг (10 топки/m2 )  0,10  kg  0,10  kg

ИЗБОР НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЖАРОЗАЩИТА
В зависимост от масивността и пожароустойчивостта

Потърсете в таблиците в ляво, фактора на масивност отнасящ се до защита на 
греди или колони, в зависимост от вида и сечението на профила. (За съставни 
сечения, изчислете фактора на масивност като разделите площта изложена на 
пожар на обема на стоманения елемент).

 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

• Изберете състава за 
минимална защита 
на конструктивния 
елемент в зависимост 
от изискванията за 
пожароустойчивост, 
от масивността 
на елемента и 
от необходимото 
поведение на 
обшивката при огън.

• Защитата е установена 
за критична 
температура от 4700 C

Разходна норма за л.м. обшивка
Отнасяща се за колона HEB200(200 x 200 mm) покрита от  4-те страни.

MAСИВНОСТ
Зависи от вида и сечението на 

профила на конструкцията

PREGYFEU M0

Пожаро-
устойчивост

БРОЙ И ВИД ПЛОСКОСТИ PREGYFEU 

ГРАНИЦА НА МАСИВНОСТ НА ЗАЩИТЕНИЯ ПРОФИЛ (m-1)

30         55    65      98 125  138   152 182 203 240 334 750

1/2 час 1 PFeu MO 12,5

1 час 1 PFeu MO 12,5 1 PFeu MO 15 2 PFeu MO 12,5

1 час 30 1 PFeu
MO 12,5 2 PFeu MO 12,5

2 час 1 PFeu MO 15 2 PFeu MO 12,5 2 PFeu MO 15 3 PFeu MO 12,5

STANDARD

Пожаро-
устойчивост

БРОЙ И ВИД ПЛОСКОСТИ STANDARD

ГРАНИЦА НА МАСИВНОСТ НА ЗАЩИТЕНИЯ ПРОФИЛ ( m-1)

200 320

1/2 час 2x12,5

1 час 2x12,5 -

Фактора масивност изразен в m-1 е съотношението между периметъра на защитения метален елемент и площта на неговото 
сечение.

FLAM

Пожаро-
устойчи-
вост

БРОЙ И ВИД ПЛОСКОСТИ FLAM

ГРАНИЦА НА МАСИВНОСТ НА ЗАЩИТЕНИЯ ПРОФИЛ (m-1)

30 48 66 73   83 118 134 170 244 350

1/2 час                                       1 Flam 12,5   

1h 1 Flam 15 2 Flam 12,5

1 час 30 1 Flam 12,5 1 Flam 15 3 Flam 12,5

2 час 1 Flam 15 3 Flam 15

98
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