
Knauf Integral GIFAfloor DB green
Компоненти за повдигнати подове
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Arial Narrow, Bold, 18 Pt, Spatio 10
Arial Narrow, Bold, 10 Pt, Zeilenabstand 16 Pt, Spatio 30
GIFAfloor DB green
Технически данни и механични характеристики

Технически данни и механични характеристики

Стандартни елементи     Мерна единица
Стандартни размери   600x600    mm
Плътност  ≥ 1500   kg/m3

Предварително грундирана повърхност  да   -

Допустими отклонения    
Дебелина  +/-0.2   mm
Дължина/ Ширина  +2/-0   mm
Усукване  ≤ 0.5   mm
Правоъгълност   ≤ 1.2   mm
Вертикална праволинейност  +/-0.3   mm
Хоризонтална праволинейност  +/-0.5   mm

Якостни характеристики     
Твърдост по Бринел   ≥ 40   N/mm2

Сцепление   ≥ 1.0   N/mm2

Якост на опън при огъване  ≥ 10.5   N/mm2

Модул на еластичност  ≥ 6000   N/mm2

Носимоспособност на елементите съгл. БДС EN 12825
(Пробни тела с размер 600х600 mm, коефициент на сигурност 2, клас на провисване А, изпитване върху масивни стоманени цилиндрични стойки)

 Наименование  Дебелина  Работен товар  Критичен товар Клас
носимо-
способност 

 Елемент за 
повдигнати подове съгл. БДС EN 15283-2 [mm] [N] [N] 
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30

 

2200

 

≥4400

 

1
 green*

 

GF-W1DIR1/606/606/32-C1/VK
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включително удар с 
твърд предмет
съгл. БДС EN 12825

 

34 green

Клас по реакция на огън съгл. БДС EN 13501-1 А1 негорим

Описание
Knauf Integral GIFAfloor DB green са предва-
рително грундирани елементи, предназна-
чени за повдигнати подове.
Системите GIFAfloor DB green се използват 
при евакуационни пътища, производствени 

помещения, високи сгради и други с изиск-
вания за огнезащита. Високата якост на 
материала позволява употребата на по- 
тънки елементи в сравнение с други мате-
риали, които имат същата носимоспособност.

Всички допълнителни инсталации (напр.
електрически) могат да бъдат вградени.
При вероятност от влага е необходимо еле-
ментите да бъдат защитени чрез подходящи 
средства.

Обработка на повърхността

Обработка и монтаж
Елементите GIFAfloor DB green могат да 
бъдат разрязвани, пробивани, шлайфани, 
оформяни с инструменти за дърво.

При употреба на електрически инструменти
следва накрайниците им да са с диамантен 
връх. 

Рязаните кантове трябва да бъдат 
грундирани допълнително.

Елементите Knauf Integral GIFAfloor DB 
green са предварително обработени със 
специален грунд, който предпазва повърх-
ността при транспорт. Ако по време на 
монтажа се режат кантове, то следва те да 
бъдат допълнително грундирани на място. 
В зависимост от областта на приложение се 
използват PUR лепилни системи като Knauf 
Integral Nut-/Feder- Klebstoff или Knauf 
Integral Flächen- Klebstoff. Други лепила 

(напр. PVAC) трябва да бъдат изпитвани за 
конкретния случай. Елементите  GIFAfloor 
DB green са подходящи за всички видове 
подови покрития.
Меки подови покрития като килими, 
линолеум, се закрепват с подходящо лепило 
върху лицевата повърхност. При употреба 
на HPL ламинати или материали със сходни 
характеристики да се спазват препоръките 
на производителя.

Керамични и каменни покрития се залепват 
с еластични лепила. Трябва да се спазват 
инструкциите на производителя на 
лепилните смеси, особено за размера на 
плочките и минималната дебелина на 
лепилния слой.
Течни покрития (напр. на епоксидна основа)
трябва да бъдат еластифицирани.
Сцеплението трябва да се изпита за всяко 
лепило.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03 

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

Тел.: 0700 300 03
www.knauf-gipsfaser.com
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