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Knauf Cleaneo® Akustik са перфорирани 
гипсови плоскости съгласно EN 14190 с 
въздухопречистващ ефект, постигнат чрез 
добавяне на зеолит. Knauf Cleaneo® Akustik 
имат черен или бял воал на гърба на 
плоскостта.
■ Цвят на картона на 
    гърба на плоскостта: розов
Форма на доставка
■ Дебелина: 12,5 mm
■ Размер на плоскостите: зависи от вида
перфорация (вижте техническа брошура 
D12.bg)
Без воал по запитване.
Съхранение
На сухо върху палети
Качество
Съгласно EN 14190 продуктът подлежи на 
първоначално изпитване, както и на 
постоянен производствен контрол и носи 
СЕ-маркировка.

Knauf Cleaneo® Akustik се използва основно 
за облицовка на тавани за подобряване на 
акустиката и звукопоглъщането и/или за 
красив дизайн.
Поради въздухопречистващия си ефект, 
плоскостите са идеални за подобряване на 
климата в помещенията.

■ Звукопоглъщащи свойства
■ Лесен монтаж
■ Малко набъбване и свиване при промяна 
 на климатичните условия
■ Възможност за огъване по вътрешна
 (конкавно) или външна (конвексно) дъга
■ Въздухопречистващ ефект  
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Тип плоскост: Перфорирана гипсова 
плоскост EN 14190

Клас по реакция на огън EN 13501-1: A2-s1,d0 EN 14190
вижте техническата 
брошура  D12.bg EN ISO 11654

Топлопроводност λ (неперфорирана плоскост): W/(m∙K) ок. 0,23 EN ISO 10456
Плътност: kg/m³ ок. 800 EN 520
Тегло (неперфорирана плоскост без воал)
■ Дебелина на плоскостта 12,5 mm: kg/m² ок. 10 kg/m²

EN 520

Разрушаващ товар при огъване (неперфорирана плоскост без воал)
■Дебелина на плоскостта 12,5 mm:
- Успоредно на дължината на плоскостта:
- Напречно на дължината на плоскостта:

N
N

≥ 750
≥ 250

EN 520

Технически данни

Огъване на плоскости Knauf Cleaneo® Akustik SK

Перфорация

Дебелина на плоскостта d = 12,5 mm
Права кръгла перфорация R

≥ 3 ≥ 2Права квадратна перфорация Q
Разместена кръгла перфорация R 
Разсеяна перфорация PLUS R ≥ 3,5 ≥ 2,5

Вътрешна дъга (конкавно)

r

d

Външна дъга (конвексно)
d

r

Указания

■ Размер на плоскостите: зависи от вида 
  на перфорацията
■ Допустими отклонения на размерите:
 - Широчина и Дължина:  SK  +0,5 / -0,3 mm
  FF  +0,0 / -0,4 mm
  Linear  +0,0 / -0,3 mm
 - Дебелина: +0,5 / -0,5 mm
 - Разлика в диагоналите: +0,6 / -0,6 mm

Клас по звукопоглъщане:

Плоскостите Кнауф Cleaneo® Akustik могат да 
се огъват по вътрешна или външна дъга по 
надлъжно направление.
Необходимо е намаляване на разстоянието 
между профилите ≤286 mm (в зависимост от 
перфорацията и размера на плоскостта).

Сухо огъване (по външна и вътрешна 
дъга)
Препоръчително е, преди монтажа, 
плоскостите да се огънат предварително на 
шаблон (по-възможност с по-малък радиус), 
за да се избегнат напрежения в 
конструкцията.

Мокро огъване (вътрешна дъга)
Многократно леко навлажняване на видимата 
страна с валяк (да не се пробива с валяк с 
бодли, за да не навлиза вода в гипсовото 
ядро).

Допустим радиус на 
огъване r сухо огъване 
-вътрешна или външна 
дъга- 
в m

Допустим радиус на 
огъване r мокро огъване 
-вътрешна или външна 
дъга- 
в m

   Л
ицевата страна е настисната

     
      

      в
идима страна

                              Обратната страна е натисната

                                                видима страна

Монтаж
Монтажът да се извърши съгласно 
съответните Стандарти, техническа брошура 
D12 "Knauf Cleaneo акустични тавани", както и 
съответните инструкции за монтаж.

Монтиране на плоскостите върху CD - 
профили с винт SN 3,5x30 mm.
Алтернативно закрепване на плоскости 
Кнауф Cleaneo linear с права кръгла 
перфорация 8/18R, 10/23R или 12/25R с 
Кнауф Cleaneo Caps (8/18R върху 
конструкция от метални профили CD 70/27).

Препоръки за безопасност и третиране на 
отпадъци
Вижте информационния лист за безопасност
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Knauf Cleaneo® Akustik linearKnauf Cleaneo® Akustik FFKnauf Cleaneo® Akustik SK

Свойства - варианти

Knauf Cleaneo® Akustik SK и Knauf Cleaneo® Akustik FF Knauf Cleaneo® Akustik linear

Предварителна обработка на повърхността

Видима страна Видима страна Видима страна

Knauf Cleaneo® Akustik SK
■ Права кръгла перфорация: 6/18 R

 81/8 R
 32/01 R
 52/21 R
 03/51 R

■ Права квадрадна перфорация:          8/18 Q
 52/21 Q

■ Разместена кръгла перфорация:
 66/02/21 R

■ Разсеяна перфорация: 8/15/20 R
 53/02/21 R

■ Права кръгла перфорация: 6/18 R
 81/8 R
 32/01 R
 52/21 R

■ Права квадратна перфорация:
 52/21 Q

■ Разместена кръгла перфорация:  66/02/21 R

■ Разсеяна перфорация: 8/15/20 R
 53/02/21 R

Knauf Cleaneo® Akustik linear
■ Права кръгла перфорация: 8/18 R

 52/21 R

 

■ Права квадратна перфорация:

■ Разсеяна перфорация:

Перфорации

Knauf Cleaneo® Akustik FF

Кнауф Cleaneo® Akustik SK имат стандартно 
оформен 4SK кант и се полагат с 3 mm фуга, 
която се запълва с Uniflott. Те са маркирани по 
челните кантове с червено и синьо.
■ Бял картон от видимата страна
■ непрекъсната перфорация
 - кант 4SK
■ възможност за огъване (вижте стр. 2)
■ Обработка и запълване на фуги   
 съгласно Кнауф Инструкции за монтаж

Специалното оформяне на кантовете на 
Кнауф Cleaneo® Akustik FF с по един челен и 
един надлъжен FF кант, както и по един челен 
и един надлъжен SK кант позволява лесно и 
прецизно подреждане на плоскостите с 
непрекъсната перфорация.
Чрез прецизните размери на плоскостите 
автоматично се получава правилно 
разстояние между перфорациите, когато 
плоскостите се монтират плътно една до 
друга.
■ Бял картон от видимата страна
■ Оптично невидими фуги
■ Непрекъсната перфорация
 - кантове
■ Фабрично грундирани и скосени кантове
■ Бърз, прецизен монтаж
■ Обработка и запълване на фуги   
 съгласно Кнауф Инструкции за монтаж

Кнауф Cleaneo® Akustik linear имат линеен 
четиристранен стъпаловиден кант (на 2 канта 
като зъб и на 2 като глъб), който спомага за 
точното монтиране на плоскостите, без нужда 
от запълване на фугите.
Чрез прецизните размери на плоскостите 
автоматично се получава правилното 
разстояние между перфорациите, когато 
ръбовете на плоскостите се доближат плътно 
един до друг.
■ Бял картон от видимата страна
■ Не е необходимо запълване на фугите
■ Непрекъсната перфорация 4FF (по 2 като  
 зъб и глъб)
■ Фабрично грундирани и скосени кантове
■ Бърз и независещ от атмосферните   
 условия монтаж
■ Обработка съгласно Кнауф Инструкции  
 за монтаж

8/12/50 R

8/18 Q 8/18 Q
12/25 Q

8/15/20 R

Преди нанасяне на допълнително покритие 
върху гипсовите плоскости, те трябва да 
бъдат почистени от прах и грундирани.
Грундиращият продукт трябва да съответства 
на последващите продукти, с които ще се 
боядисва или покрива повърхността на 
гипсовата плоскост.

За да се изравнят различните абсорбиращи 
свойства на шпаклованата повърхност и 
картона са подходящи грундиращи продукти, 
като Кнауф дълбокопроникващ грунд Tiefengr-
und или Кнауф специален контактен грунд 
Spezialgrund.

Преди нанасяне на последващо покритие 
повърхността на плоскостта трябва да бъде 
почистена от прах. 
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Въздухопречистващ ефект

Покрития

Върху плоскостите Кнауф Cleaneo Akustik 
могат да се нанасят следните покрития:
■ Бои:
 Дисперсна боя на синтетична основа, бои с  
 многоцветен ефект, маслени бои, матови  
 бои, бои на базата на алкидна смола,   
 полиуретанови бои (PUR), епоксидни бои  
 (EP)

■ Дисперсно-силикатни бои могат да се   
 използват след подходящо грундиране на  
 основата по указанията на производителя.
 Не са подходящи:
■ Алкални покрития като бои на основата на  
 вар, водно стъкло и чисто силикатни бои.

Указание
Ако повърхността на гипсовите плоскости е 
била изложена дълго време на светлина, е 
възможно при последващо покритие да се 
появят жълти петна. Поради това се 
препоръчва да се извърши пробно нанасяне  
върху няколко участъка от плоскостта, 
включително и шпаклованите зони. 
Евентуалната поява на жълти петна може да 
се предотврати само чрез нанасяне на 
специален грунд.

Поради значими енергийни изисквания за 
сградната обвивка, обикновено новите сгради 
са въздухоплътни.
Недостатъкът при тези сгради е, че поради 
лиспа на фуги се ограничава "естествения" 
обмен на въздух в помещенията.
Особено критични са летливите органични 
съединения (VOC), които достигат във 
въздуха под различна форма, например чрез 
емисии от подовата настилка, мебелите, 
препарати за почистване и цигарен дим, които 
не само образуват лоша миризма, но в 
зависимост от концентрацията могат да 
бъдат вредни за здравето (например да 
предизвикат алергии или главоболие). 
Knauf Cleaneo® Akustik има способността, 
поради добавкана на дехидратиран зеолит в 
ядро си, да намалява концентрацията на тези 
вредни вещества във въздуха. Зеолитът е 
водосъдържащ минерал с вулканичен 
произход.
Чрез дехидратация на зеолита при 
производството на Knauf Cleaneo® Akustik се 
получава скелетна структура с много голяма 
вътрешна повърхност.  

Степента и скоростта на разграждане на 
вредните вещества зависи от площта на 
плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik в 
помещението.
Препоръчва се площта на Knauf Cleaneo® 
Akustik в помещението да бъде възможно 
най-голяма.
Подробно проучване с наситен с вредни 
вещества (смес от 22 литливи органични 
съединения) въздух на Институт по 
строителна физика Фраунхофер доказа, че 
използването на Knauf Cleaneo® Akustik  
значително намалява концентрацията на 
летливите органични съединения във 
въздуха и по този начин подобрява 
качеството му и допринася за постигането на 
по-добър жизнен комфорт. Значително се 
редуцира концентрацията на летливи 
съединения като алкохоли, алдехиди, кетони 
или естери (типични емисии от почистващи 
препарати).
Също така Knauf Cleaneo® Akustik осезаемо 
неутрализира неприятните миризми. Това 
свойство на плоскостта е доказано чрез 
провеждане на обонятелни тестове с 

неприятно миришещи газове от фекалии или 
от храна (риба). Измервания на вредните 
вещества в помещение за пушачи, преди и 
след монтиране на Кнауф Cleaneo® Akustik, 
показват благоприятното въздействие на 
плоскостта за подобряване качеството на 
въздуха. 
Knauf Cleaneo® Akustik може да се използва за 
постигане на добра акустика, по-чист въздух и 
красив дизайн в:
■ училища, детски градини
■ болници
■ хотели
■ офиси
■ други обществени помещения и сгради  
 (например административни сгради,   
 магазини, банки и други).

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 850 21 91

Издание: март / 2016 г.

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, 
статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното 
одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо.
Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на  системите Кнауф са гарантирани само при 
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.www.knauf.bg

info@knauf.bg

Tel.: 0700 300 03


