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H Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθέτηση και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης 
και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποσότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή 
χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συνηθισμένες κατασκευές ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή ολική ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση και η πυροπροστασία,
επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων αυστηρά συστημένων από την Knauf.
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Έχουμε τις απαντήσεις για εσάς.

Αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ξηράς δόμησης; 
Θέλετε να λάβετε κάποιο από τα πιστοποιητικά μας; Επι-
θυμείτε να λάβετε γενική ενημέρωση για τα συστήματα 
δόμησης Knauf; 

Στείλτε μας το ερώτημά σας στο Knauf Direct (www.knauf.
gr) και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας 
θα σας απαντήσει άμεσα. Επιλέξτε την κατηγορία του 
ερωτήματος, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, 
καταχωρήστε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί 
σας για την επίλυσή του. 

Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτι-
μότερες αξίες της. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991 
η ανάπτυξή της σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην 
εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του 
τελικού καταναλωτή και των στελεχών της με γνώμονα την 
αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των 
συστημάτων δόμησης που παράγει. Η Knauf λειτουργεί 
οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε 
Ελλάδα και Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τελι-
κού καταναλωτή για εξειδικευμένη κατάρτιση και πιστοποί-
ηση τεχνιτών εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων 
δόμησης.

H Knauf στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σας προ-
σφέρει συνεχή ενημέρωση για νέα συστήματα, αλλά και 
ειδήσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και 
σε όλο τον κόσμο. Για online ενημέρωση επισκεφθείτε 
το blog μας και εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές μας εφαρ-
μογές Knauf Cube & Knauf Club. Με την εγγραφή στο 
newsletter της εταιρείας έχετε άμεση ενημέρωση στο 
email σας για τα θέματα που σας αφορούν. Ακολου-
θείστε μας στις online κοινότητες του Facebook, Twitter, 
Instagram και LinkedIn.
Παρακολουθείστε στη σελίδα μας στο YouTube videos 
για την εταιρεία μας, την εφαρμογή των συστημάτων μας 
και τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων μας.
Μείνετε συνδεδεμένοι με την εξέλιξη και την καινοτομία 
των συστημάτων δόμησης Knauf.

Η ειδική ανθεκτική γυψοσανίδα

ULTRA BOARD®

Συστήματα Ξηράς Δόμησης

Ιδιότητες Μονάδα 15,00 mm Πρότυπο

Τύπος σανίδας: DFIR EN 520   

Πυραντοχή A2 – s1, d0 EN 520   

Ειδικό Βάρος: kg/m3 ≥ 1000

Πάχος mm 15,0

Βάρος kg/m2 15

Επιφανειακή σκληρότητα 
(αποτύπωμα σε κρούση):

mmØ ≤ 15 EN 520   

Συντελεστής ατμοδιαπερατότητας μ:                                                                                           
• Ξηρή
• Υγρή

μ
EN ISO
10456

10

4

Συντελεστής 
θερμικής αγωγιμότητας λ:

W/(m*K) 0,25 EN 12664

Ανάληψη φορτίου με βίδα:
• διαμέτρου 3.5mm έως και 5mm
• διαμέτρου 3.5mm και μήκους 40mm

Kg 12

13

Μέγιστη αντοχή βυσμάτων 
σε εφελκυσμό και διάτμηση: 
• με πλαστικό εκτονούμενο βύσμα 
   6 x 41 διαμέτρου 4mm 
   και μήκους 50mm
• με μεταλλικό εκτονούμενο 
   βύσμα Μ6 x 58  
• με ειδικό βύσμα ανάρτησης 
   φορτίων Knauf Hartmut M5  

Kg
40

45

55

Μέγιστο όριο αντοχής 
σε διαρκή θερμοκρασιακή καταπόνηση:

°C
≤ 50 

(στιγμιαία 
εώς 60)

Τεχνικά χαρακτηριστικά Knauf Ultra Board® 

Καλό να γνωρίζει κανείς

Σημαντικό μέρος του συστήματος 
είναι η ειδική βίδα Diamant XTN

Πυράντοχη γυψοσανίδα, 
μεγάλης αντοχής σε κρούσεις 
και υψηλών επιδόσεων ηχομόνωσης



Συστήματα
τοιχοποιίας
σε μεταλλικό
σκελετό

Οριζόντια τομή συστήματος A                      
Στρώσεις γυψοσανίδας (d) Ενδιάμεση στρώση 

γυψοσανίδας

B                       
Στρώσεις γυψοσανίδας (d) Πυραντοχή 

(min)

D                       
Πάχος τοίχου 

(mm)
Πάχος Μονωτικού υλικού 

mm
Μεταλλικός σκελετός (h) 

ανά 600mm
Μέγιστο επιτρεπόμενο 

ύψος cm

Ηχομόνωση

Rw Σταθμισμένος δείκτης 
ηχομείωσης 

από αερόφερτο 

W111
1 χ Ultra Board 15 mm 1 χ Ultra Board 15 mm EI 60 (EN 1364-1:2015) 105 70 mm KNAUF CW75 400 51,2

W112
2 χ Ultra Board 15 mm 2 χ Ultra Board 15 mm EI 90 (EN 1364-1:2015) 135 70 mm KNAUF CW75 500 59,9

W112+ 1 χ Ultra Board 15 mm + 1 
χ Type A 12,5 mm

1 χ Ultra Board 15 mm + 1 
χ Type A 12,5 mm

EI 60 (EN 1364-1:2015) 105 40 mm* KNAUF CW50 400 53***

W112+ 1 χ Ultra Board 15 mm + 1 
χ Type A 12,5 mm

1 χ Ultra Board 15 mm + 1 
χ Type A 12,5 mm

EI 60 (EN 1364-1:2015) 130 60 mm** KNAUF CW75 500 55***

W115+ 1 

1 χ Ultra Board 15 mm + 1 
χ Type DF 12,5 mm

1 x Type A 12,5 mm
1 χ Ultra Board 15 mm + 1 

χ Type DF 12,5 mm
EI 90 (EN 1364-1:2015)

177,5 2 X 50 mm KNAUF 2 Χ CW50 400 70,7

227,5 2 X 75 mm KNAUF 2 Χ CW75 400 75,8

Συστήματα Ξηράς Δόμησης

ULTRA BOARD®

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
Η Knauf Ultra Board® είναι η νέα καινοτομική 
ανθεκτική πυράντοχη γυψοσανίδα με υψηλής πυκνότητας 
γυψοπυρήνα ενισχυμένο με πολυμερή και υαλοίνες, 
αυξημένη επιφανειακή σκληρότητα 
και υψηλή αντοχή σε κάμψη. 

Η ειδική ενίσχυση στον γυψοπυρήνα της, της προσδίδει εξαιρετική αντοχή 
σε κρούσεις, δυνατότητα κρέμασης φορτίων με απλή ξυλόβιδα χωρίς καμία 
ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού, καθώς και καλύτερη ηχομόνωση 
σε σχέση με τις απλές γυψοσανίδες.

Η Knauf Ultra Board® κόβεται εύκολα με τη χρήση φαλτσέτας, 
σε αντίθεση με τις ινοσανίδες που απαιτείται δισκοπρίονο για την κοπή τους, 
και βιδώνεται στον μεταλλικό σκελετό με τις ειδικές βίδες Diamant XTN. 

Η επεξεργασία των αρμών και το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας 
πραγματοποιείται με την ίδια ευκολία όπως στις τοιχοποιίες 
με απλές γυψοσανίδες.

Εφαρμογές με Knauf Ultra Board®

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

■  Σε κατοικίες από μεταλλικό ή ξύλινο φέροντα σκελετό

■  Σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων επιφανειακής 

σκληρότητας όπως σχολεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα

■  Σε ηχομονωτικές εσωτερικές τοιχοποιίες, 

επενδύσεις και οροφές

■  Σε πυράντοχες κατασκευές (F60 - W11, F90 - W112)

■  Σε εφαρμογές με απαιτήσεις ανάρτησης μεγάλων φορτίων

Πλεονεκτήματα της Knauf Ultra Board® 

■  Υψηλή επιφανειακή σκληρότητα με αντοχή σε κάμψη

■  Δυνατότητα ανάρτησης μεγάλων φορτίων

■  Βελτιωμένη ηχομόνωση έναντι των κοινών γυψοσανίδων, 

    λόγω της υψηλότερης πυκνότητας γυψοπυρήνα

■  Πιστοποιητικό πυράντοχης τοιχοποιίας 60 και 90 λεπτών

■  Αυξημένη αντοχή σε κάμψη τόσο στην κατά πλάτος (≥42%) 

    όσο και στην κατά μήκος διεύθυνση(≥35%)

■  Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας με ελάχιστη σκόνη και θόρυβο
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Συστήματα τοιχοποιίας σε μεταλλικό σκελετό:
W111     Μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση γυψοσανίδας από κάθε πλευρά
W112     Μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση γυψοσανίδας από κάθε πλευρά
W112+   Μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση γυψοσανίδας διαφορετικού είδους από κάθε πλευρά
W115+1 Διπλός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση γυψοσανίδας διαφορετικού είδους σε κάθε πλευρά 
               και μία ενδιάμεση στρώση γυψοσανίδας μεταξύ των μεταλλικών σκελετών

    * Ορυκτοβάμβακας επιφανειακής πυκνότητας m’=0.56kg/m2

  ** Ορυκτοβάμβακας επιφανειακής πυκνότητας m’=0.84kg/m2

*** Τιμή υπολογισμού σύμφωνα με το ISO717

Type A:   Απλές γυψοσανίδες Knauf
Type DF: Πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf

A

A

A

A

A

Β

Β

Β

Β

Β

Επιδόσεις συστημάτων Knauf Ultra Board® 

F60 - W11
F90 - W112

51,2 dB - W11
59,9 dB - W112


