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VIDIWALL
álmennyezet és falrendszer

Beépítési útmutató

Knauf Vidiwall® rendszer
A

VIDIWALL

rendszer

A Knauf Vidiwall® falfelületen vagy álmenynyezeten kiépíthetô a belsô tér hûtésére és
fûtésére egyaránt alkalmas rendszer. Szerkezeti
kialakítása a Knauf álmennyezet illetôleg elôtétfal felépítési rendszerével egyezô, ahol a felületet
KNAUF 15 mm vastag gipszrost lemez alkotja. A
gipszrost panelek üzemszerûen fûtôcsôhálózatot integráltak, melyeket osztó-gyûjtô csövek
kötnek össze. A beépített PE-RT típusú, alumínium betétes, fûtô-hûtô oxigéndiffúziótól védett
REHAU csövek átmérôje 11,5x1,6 mm,
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amelyek a legnehezebb beépítési körülmények
esetén is garantált minôségüknek köszönhetôen
megbízhatóan mûködnek. A csövek prés kötéstechnológiája és a 10 év rendszer garanciának
köszönhetôen Ön nyugodtan és felszabadultan
élvezheti a Vidiwall® rendszer elônyeit. A
Vidiwall® rendszer modul méretû és kiegészítô
panelek kombinációjával tökéletesen illeszthetô
bármely beruházói, megrendelôi igény kielégítésére. A Vidiwall® rendszer kiváló hô-, és
komfortérzetet nyújt.

VIDIWALL rendszer elônyei
A hûtô-fûtô rendszer nem látszik, ezért esztétikus.
A csövek helyzete egyszerû fémdetektorral
vagy hôre elszínezôdô fóliával szükség szerint
könnyen láthatóvá tehetô.
Alacsony hômérsékletû nagy felületû hôleadó
lényegesen egyenletesebb helyiségen belüli
hôérzetet biztosít, mint a konvektív hôleadók,
úgy vízszintes, mint függôleges irányban.
Önálló komplett rendszer, kiegészítô fûtést nem
igényel.
Oxigéndiffúzió-mentes csôrendszer, ezért bármilyen hôtermelôhöz közvetlenül köthetô.
Sugárzó hatása miatt a radiátoros fûtéshez képest – azonos hôérzet kialakulásához – a helyiség levegôjének hômérséklete 2–3 °C-kal alacsonyabb lehet. Az alacsonyabb hômérsékletû helyiségekben a levegô frissebb és egészségesebb marad.
Nincs felületi hômérséklet-korlátozás a hôérzeti problémák miatt, mint a padlófûtés esetén.
A kevesebb víztartalom és a vékony fûtôréteg
(18 mm) miatt kicsi a rendszer tehetetlensége,
ezért rövid a felfûtési idô, a külsô hômérsékletváltozáshoz könnyen tud igazodni (megfelelô
szabályozással).
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Nyáron a rendszerre kapcsolt hûtôegységgel
hûteni lehet, a helyiségben a hôérzet léghuzat
és porterhelés nélkül javítható.
Korszerû megújuló energiaforrás-felhasználás esetén a hôtermelô rendszerhez kiválóan
illeszthetô, mivel alacsonyabb fûtôvíz-hômérséklettel is üzemeltethetô.
A modulos rendszer kialakítás miatt gyors és
könnyû a szerelés. Két munkafolyamat egy lépésben kivitelezhetô.
Szárazépítési technológia miatt nincs várakozási idô.

Knauf Vidiwall® elôtétfal
Szerkezeti felépítés
A

Knauf

Vidiwall® fém

vázszerkezetbôl

és

Az épület tartószerkezetének mozgási hézagait az

egyik oldalon felcsavarozott
borítás-ból
áll. A borítás függôleges, ill. vízszintes lehet. Az

elôtétfal szerkezetén is át kell vezetni. Összefüggô elôtétfal esetén a dilatációs hézagok legnagyobb távolsága ∂7 m.

Vidiwall®

elôtétfal tervezett bordaosztással készül.

Knauf Vidiwall elôtétfal
Méretek mm-ben
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Szerelés
A csatlakozó épületrészekkel érintkezô profilok
hátoldalát válaszfal kittel (2 csík), vagy tömítôszalaggal kell ellátni. Tömítôkitt alkalmazása porózus
tömítôcsíkkal (mint pl. tömítôszalag) kiegészítve
felel meg a hangvédelmi követelményeknek.
A szegélyprofilt a megfelelô rögzítôeszközzel kell
a csatlakozó épületrészekhez erôsíteni. A rögzítési távolság max. 100 cm, falra való rögzítés
esetén legalább 3 rögzítési pont. A rögzítôeszköz
tömör csatlakozó épületrészhez: beütôdûbel;
nem tömör épületrészhez: az építôanyaghoz alkalmas speciális lehorgonyzó elem.

Az UW-szegélyprofilokat a födémhez és a menynyezethez rögzítik. A falcsatlakozásoknál a CWállványprofilokat a kapcsolódó falakhoz kell
rögzíteni. Az UW-profilokba a hosszirányban beállított és beigazított CW-állványprofilok tengelytávolsága 62,5 cm.
Hang- és hôszigetelési elôírások szerint a váz közé
kiegészítô hôszigetelést helyeznek el.
A borítás függôlegesen elhelyezett helyiségmagas gipsz rostlemezekkel kb. 1 cm távolságra kerül
a padlótól. A vízszintes lapillesztéseknél a minimális eltolás 400 mm. A csavarok távolsága: 250 mm.

Hézagolás
A kézi felületkiegyenlítés fugafedô papírcsíkkal
Knauf Uniflottal vagy Vidiwall Filler hézagkitöltôvel történik. A csavarfejeket glettelni kell.
A felületkiegyenlítést csak akkor szabad elkezdeni,
ha gipszrost építôlemezen más technológiából
eredô vagy környezeti nedvesség hatására hosszváltozások nem lépnek fel. A felületkiegyenlítést

10 °C alatti helyiséghômérséklet esetén nem
szabad elvégezni. A levegô és épületszerkezet
hômérséklete 5 °C felett kell legyen.
Megjegyzés: Igényesebb felületek létrehozására
teljes felületû simítás javasolt.

Felületképzés
Az elsô felhordott bevonati réteg elôtt alapozás
szükséges a felhordandó felület anyagának és
technológiájának megfelelôen. A gipszrost felületre az alábbi rétegek hordhatók fel:
• Diszperziós festékek, olajfesték, matt lakkfesték,
alkid és polimergyanta, poliuretán és epoxi
lakkfestékek.
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Knauf struktúra vakolatok, mûgyanta, vékonyvakolat, teljes felületû simítások (pl. Readyfix).
Tapéták: papír, textil és mûanyag tapéták.
Kerámia és egyéb hidegburkolatok korszerû
ragasztott technológiával.
Mész, vízüveg és szilikátfestékek nem alkalmasak a gipszrost felület közvetlen bevonására.
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Knauf Vidiwall® álmennyezet

Knauf Vidiwall építôlemez – rögzítési távolságok
Vastagság
mm

Knauf Vidiwall

15

Szerelôprofilok
tengelytávolsága mm-ben
–b–
keresztirányú
hosszirányú

400

420

Vázszerkezet kiosztása
Legnagyobb felfüggesztési távolság (mm)
Tartóprofil legnagyobb
felfüggesztési távolsága
(dûbelek távolsága)
–a–

750

Tartóprofil*
tengelytávolsága
Szerelôprofil
rögzítési távolsága
–c–
* Felfüggesztett profil
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850

Knauf Vidiwall® álmennyezet
Szerkezeti felépítés
A Knauf D112® álmennyezeti rendszer fém
vázszerkezetre szerelt Vidiwall® 15 mm vastag

gipszrost. A fémszerkezet CD 60/27 vagy CD 50/27
profilrendszer kettôs vázként felépítve.

Szerelés
Felfüggesztés szemes huzallal, Ankerfix-gyorsfelfüggesztôvel, nóniuszos felfüggesztôvel vagy
Anker-felfüggesztôvel. Rögzítés fafödémhez
Knauf gyorsépítô csavarral; vasbeton födémhez:
Knauf szeghorgonnyal; más építôanyagokhoz az
építôanyagnak megfelelô rögzítôeszközzel. Az álmennyezeti rögzítések távolságait lásd a táblázatban. A tartóprofilt hozzáerôsítik a felfüggesztôhöz való hozzáerôsítése után a kívánt felfüggesz-

tési magasságba állítják. A szerelôprofilt a tartóprofilhoz rögzítik. Összeerôsítés: keresztösszekötôvel.
A falcsatlakozás 28/27 UD-profillal történik, aminek
rögzítési távolsága 500 mm. A rögzítés a fogadószerkezetnek megfelelô rögzítôeszközzel.
A borító fûtô-hûtô panelokat Vidiwall gipszrost csavarral 17 cm-es csavartávolsággal rögzítik. Az elhelyezés a gépészeti tervnek megfelelôen történik.

Hézagolás, felületképzés
A kézi felületkiegyenlítés fugafedô papírcsíkkal
Knauf Uniflottal vagy FILL FINISH hézagkitöltô-vel
történik. A csavarfejeket glettelni kell. A felületkiegyenlítést csak akkor szabad elkezdeni, ha gipszrost építôlemezen más technológiából eredô vagy
környezeti nedvesség hatására hosszváltozások.
A felületkiegyenlítést 10 °C alatti helyiséghômérséklet esetén nem szabad elvégezni. A levegô és
épületszerkezet hômérséklete 5 °C felett kell legyen.
Az elsô felhordott bevonati réteg elôtt alapozás
szükséges a felhordandó felület anyagának és
technológiájának megfelelôen.

Terhek rögzítése

A gipszrost felületre az alábbi rétegek hordhatók
fel:
• Diszperziós festékek, olajfesték, matt lakkfesték,
alkid és polimergyanta, poliuretán és epoxi
lakkfestékek.
• Knauf struktúra vakolatok, mûgyanta, vékonyvakolat, teljes felületû simítások (pl. Readyfix)
• Tapéták: papír, textil és mûanyag tapéták
• Kerámia és egyéb hidegburkolatok korszerû
ragasztott technológiával
• Mész, vízüveg és szilikátfestékek nem alkalmasak a gipszrost felület közvetlen bevonására.

Pozitív sarok kialakítás
Knauf Vidithermbôl

Lámpák és más terhek (pl. függönykarnis, kisebb
polcok) üreges dübellel vagy billenôhoroggal
rögzíthetôk az álmennyezet illetve az elôtétfal
gipszrost borításán. Álmennyezetnél a pontszerû
terhek legfeljebb 60 N súlyúak lehetnek, egy bordaközben legfeljebb csak egy rögzítés lehetséges.
Megoszló nagyobb terhelés esetén a vázszerkezethez történik a rögzítés a vázszerkezet és
felfüggesztés igénybevételének ellenôrzése mellett. A 0,15 kN/m2-nél nagyobb igénybevételû terhelést közvetlen a fogadó födémszerkezethez kell
erôsíteni.
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