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Sufity  podwieszane  są  technologią  budowlaną, powszechną w budownictwie wieloobiektowym oraz  coraz  częściej  stosowaną           
w  domach  jednorodzinnych. Pozwalają   nie  tylko zakryć niedokładności w wykonaniu stropów, ale umożliwiają wprowadzenie do  
wnętrza elementu płaskorzeźby dekoracyjnej bądź nadanie mu zgoła innej formy przestrzennej. Stanowią dobre podłoże do umieszczenia 
opraw oświetleniowych, kratek wywiewnych wentylacji i klimatyzacji, a przede wszystkim całego systemu kabli i rur, czy instalacji, bez 
których nie może istnieć żaden współczesny budynek. Ze względu na przyzwyczajenia człowieka oraz odruchowe akceptowanie przez 
niego materiałów naturalnych, płyty gipsowo-kartonowe są najbardziej odpowiednim materiałem do wykańczania wnętrz, bo najlepiej 
imitują otynkowany strop żelbetowy. Dotychczasowym ich mankamentem była możliwość montażu płyt jedynie na powierzchniach 
płaskich.

Technologia opracowana przez firmę Knauf umożliwia konstruowanie przykryć powierzchni nie tylko wielopoziomowych, ale również łukowych,        
a nawet kopuł. Spełniają one wszystkie wymagania dotyczące swoich funkcji i estetyki. Mogą posiadać właściwości akustyczne, zapewniać ochronę 
przeciwpożarową, jak również chronić przed hałasem. Przy pomocy dostępnych systemów sufitowych firmy Knauf sufit może tworzyć pożądany 
nastrój zarówno nowoczesny jak również stylowy, może posiadać wyraziste wzory jak również interesującą strukturę. Krótko mówiąc, sufity 
podwieszane firmy Knauf umożliwiają uzyskanie wielostronnych rozwiązań, od prostych i ekonomicznych  do  reprezentacyjnych i nadzwyczajnych.

Estetyczne wnętrza, ciche i bezpieczne, szybki i łatwy montaż.

Montaż sufitu podwieszanego
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Konstrukcja sufitu podwieszanego jest technicznie prosta i polega na 
mocowaniu płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji  nośnej, składającej 
się z wieszaków, łączników oraz kształtowników, takich jak profile CD i UD, 
umożliwiających ustawienie powierzchni sufitu z uwzględnieniem 
pożądanej formy. Minimalna odległość płaszczyzny sufitu od stropu 
wynosi 45 mm w układzie jednopoziomowym profili CD. Przed 
przystąpieniem do montażu sufitu należy wytrasować, tj. wyznaczyć linię 
przebiegu, do której montowane będą profile przyścienne. Wyznaczając 
linie przebiegu montażu, określamy przyszły kształt zabudowy sufitu, który 
niekoniecznie musi być płaszczyzną równoległą do podłogi.

Profil UD montujemy przy pomocy kołków szybkiego montażu do 
wyznaczonych wcześniej linii, pamiętając koniecznie o uprzednim 
podklejeniu go taśmą. Należy od samego początku pamiętać o tym, by 
wszystkie składowe elementy sufitu były systemowe i oznaczone logiem 
Knauf.

Konstrukcję sufitu podwieszanego podtrzymują wieszaki kotwowe. 
Wieszaki należy mocować przy pomocy kołków metalowych sufitowych. 
Odstępy i rozstaw wieszaków, oraz ich ilości, zależą od rodzaju i ciężaru 
planowanej zabudowy. Skomplikowany kształt i ciężka zabudowa 
wymagają odpowiednio większego zagęszczenia. Podstawowe odległości 
wieszaków podane są w tabeli w zeszycie technicznym Knauf D11.

Wysokość zawieszenia sufitu regulujemy za pomocą sprężyny do 
wieszaka kotwowego. Wysokość tę dostosowujemy do rodzaju istniejącej 
lub planowanej instalacji, np. klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji czy 
oświetlenia. Należy przy tym pamiętać, że zabrania się trwałego 
przeginania sprężyn w celu ustawienia montażu.
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Montaż profila głównego CD do wieszaków kotwowych wykonujemy                
w odstępach i rozstawie określonym umiejscowieniem wieszaków.                  
W przypadku konieczności przedłużenia profili CD należy stosować 
systemowy łącznik wzdłużny CD. Należy również zwrócić uwagę na 
dokładne zapięcie wieszaków w profilach CD.

Profil nośny CD montujemy do profili głównych w rozstawie co 40 lub 50 cm.      
W miejscach skrzyżowania z profilem głównym łączymy oba elementy przy 
pomocy łącznika krzyżowego do profili CD-CD. Tak powstaje 
dwupoziomowa konstrukcja sufitu podwieszanego.

Ostatni etap to przykręcenie płyty gipsowo-kartonowej do zbudowanej 
wcześniej konstrukcji. Uwaga: płytę należy mocować w układzie 
prostopadłym do profili. Rozstaw wkrętów wynosi maksymalnie 17 cm. 
Należy zwrócić uwagę na długość stosowanych wkrętów, która zależy od 
grubości okładziny. Najczęściej stosowana płyta gipsowo-kartonowa 
zwykła sprawdza się w pomieszczeniach suchych. W łazienkach                   
i kuchniach zaleca się do zabudowy sufitu stosowanie impregnowanej płyty 
gipsowo-kartonowej, tzw. zielonej. Po zamocowaniu płyty pozostaje 
szpachlowanie spoin między płytami masą szpachlową Uniflott oraz 
pomalowanie sufitu. Rzadziej spotykane jest wyklejenie sufitu tapetą, choć 
możliwe. 

Dokładne wykonanie połączeń profili CD głównych i nośnych                       
z zachowaniem odstępów osiowych 40 lub 50 cm zdecydowanie ułatwi 
późniejszy montaż płyt   g-k do konstrukcji. 
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Osiągnięcie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy 
wyłączne stosowanie składników sytemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

Krok 9

Technologia sufitów podwieszanych, ukształtowanych przestrzennie, umożliwia 
również gięcie płaskich płyt gipsowo-kartonowych, co ma duże znaczenie przy 
formowaniu na przykład sklepień kolebkowych, przykryć sferycznych czy falistych. 
Płyty mogą być wyginane przez producenta bądź przez wykonawcę na budowie. 
Możliwe jest stosowanie technologii gięcia płyt na sucho i na mokro. W pierwszym 
przypadku polega to na zamocowaniu płyty w formie o odpowiedniej krzywiźnie przez 
czas około 24 godzin. Po wyjęciu ma ona wymagany kształt i nadaje się bezpośrednio 
do montażu.

Podczas  wykonywania tych czynności temperatura powietrza musi być wyższa niż 10 
stopni Celsjusza. W zależności od kształtu płyty mocuje się wkrętami do prostej 
konstrukcji wsporczej lub do odpowiednio wygiętych profili.

Grubość płyty                        Promień wygięcia płyty

                               Technologia sucha          Technologia mokra
     w mm                            w mm                                 w mm

  6,5                                >1000                                 >300

  9,5                                >2000                                 >500

 12,5                               >2750                                 >1000

Producent płyty oferuje fabrycznie wykonane kształtki z płyt gipsowych              
o grubości 6,5 mm. Minimalny promień wygięcia tych elementów wynosi 600 mm 
w przypadku, gdy kąt utworzony przez krawędzie wzdłużne wynosi 90 stopni. 
Przy kącie półpełnym promień ten zmniejsza się do 300 mm.
W zależności od potrzeb można stosować dwie, trzy lub cztery warstwy takich 
kształtek połączonych ze sobą masą szpachlową Uniflott.

Technologia równoległego, jednostronnego nacinania płyt gipsowo-kartonowych umożliwia zmniejszenie ich promienia do 100 mm. Płyty nacina się 
równolegle do krawędzi wzdłużnych w podobny sposób jak przy wykonywaniu nacięć V przy płytach łamanych. Tak przygotowane płyty układa się w 
formach, a następnie wypełnia wycięcia masą szpachlową Uniflott i wygładza całą powierzchnię. Po upływie około 30 minut płyta gotowa jest do użytku. 
Przy okładzinach wielowarstwowych płyty należy połączyć ze sobą za pomocą masy Uniflott tak, żeby na zewnętrznych stronach znajdowały się 
nieuszkodzone przez frezowanie warstwy kartonu.

Powyższe przykłady dowodzą, jak wiele możliwości kształtowania przestrzeni i aranżacji wnętrz dają technologie sufitów podwieszanych. Dzięki nim 
każde wnętrze ma szansę zostać niepowtarzalnie pięknym. 


