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Profilul si viziunea companiei Knauf

Knauf este o companie de familie înfiinţată în anul 1932 în Germania, de către fraţii Alfons şi  
Karl Knauf.

Spiritul antreprenorial, determinarea şi dorinţa de succes, au reprezentat fundaţia pe care a fost  
clădit ulterior ceea ce numim astazi grupul Knauf.

În prezent, Knauf este unul dintre liderii mondiali în producţia de materiale şi sisteme de  
construcţii uscate, tencuieli, gleturi, sisteme de pardoseli, izolaţii, vopsele, echipamente şi unelte  
pentru construcţii.

Inovaţia şi calitatea produselor, împreună cu un nivel competent de consiliere şi service, reprezintă 
soluţia grupului pentru cele mai performante şi eficiente construcţii.

Knauf formează şi dezvoltă pieţele unde activează, stabilind nivelul de referinţă în construcţii pentru 
gamele de produse şi sisteme comercializate.

Abordarea principiului win-win în relaţiile cu partenerii săi, face din Knauf un partener sustenabil şi 
de încredere.

Fie ca este vorba despre know-how, despre produse, sisteme şi soluţii, sau despre servicii complete 
de consultanţă şi suport tehnic, toate acestea servesc unui singur scop: acela de a pune în operă, 
împreuna, ideile şi proiectele dumneavoastră.

Abilitatea de a contribui cu succes la realizarea proiectelor de constructii, tradiţia de a face doar 
ceea ce este mai bun, înclinaţia către gândire şi acţiune cooperantă, sunt definitorii pentru tot ceea 
ce angajaţii grupului Knauf întreprind în interesul clienţilor, pentru îndeplinirea scopurilor şi succesul 
acestora.

Principiile Knauf sunt garanţia unei creşteri sustenabile, acestea stând la baza identificării soluţiilor 
pentru provocările viitorului.

O marcă de nivel mondial

l Knauf în peste 80 de ţări l 220 unităţi de producţie şi filiale l 24.500 angajaţi l
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Date tehnice plăci Knauf

Plăci Knauf
Tip placă Grosime Lăţime Lungime Tipuri de cant longitudinal Clasă de

reacţie  
la foc conf. 

SR EN 13501-1
conf. 

DIN18180
conf.  

SR EN520 mm mm mm HRAK HRK AK VK SK FF NF Easy
Edge

Plăci Knauf din gips-carton normale
Placă Knauf A 10 GKB A 9,5 1200 2000, 2500, 2600 l A2-s1,d0

Placă Knauf A 13 GKB A 12,5 1200 2000, 2500, 2600, 
2750, 2800, 3000 l A2-s1,d0

Placă Knauf A 15 GKB A 15 1200 2600 l A2-s1,d0
Plăci Knauf din gips-carton rezistente la foc
Placă Knauf F 13 GKF DF 12,5 1200 2600, 3000 l A2-s1,d0
Placă Knauf F 15 GKF DF 15 1200 2600 l A2-s1,d0
Plăci Knauf din gips-carton rezistente la umiditate

Placă Knauf H 13 GKBI H2 12,5 1200 2000, 2500, 2600, 
2800, 3000 l A2-s1,d0

Placă Knauf H 15 GKBI H2 15 1200 2600 l A2-s1,d0
Plăci Knauf din gips-carton rezistente la foc şi umiditate
Placă Knauf FH 13 GKFI DFH2 12,5 1200 2600 l A2-s1,d0
Placă Knauf FH 15 GKFI DFH2 15 1200 2600 l A2-s1,d0
Plăci flexibile Knauf din gips-carton
Placă Knauf Formplatte GKB D 6,5 1200 2500 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Midi din gips-carton
Placă Knauf Midi A 10 GKB A 9,5 600 2000 l A2-s1,d0
Placă Knauf Midi A 13 GKB A 12,5 600 2000 l A2-s1,d0
Placă Knauf Midi H 13 GKBI H2 12,5 600 2000 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Diamant din gips-carton pentru protecţie fonică, rezistentă la impact, umiditate şi foc
Placă Knauf Diamant GKFI DFH2IR 12,5/15 1200 2600 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Piano din gips-carton pentru cerinţe speciale de protecție fonică
Placă Knauf Piano D 13 GKB D 12,5 1200 2600 l A2-s1,d0
Placă Knauf Piano DF 13 GKF D 12,5 1200 2000 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Silentboard din gips-carton pentru cerinţe speciale de protecție fonică
Placă Knauf Silentboard GKF DF 12,5 625 2500 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Drystar pt. medii umede
Placă Knauf Drystar GF-M* FH1IR 12,5 1250 2400 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Cleaneo® Akustik din gips-carton cu perforații şi zeoliţi pt. purificarea aerului
Placă Knauf Cleaneo Akustik 12,5 1188-2000 maxim 2000 l A2-s1,d0
Plăci Knauf pentru protecţie la foc
Placă Knauf Fireboard GF-M* 15/20/25/30 1250 2000 l A1

Placă Knauf Vermiboard 10/12/16/19/20
25/30/40/46/55 1220 2440 l A1

Plăci Knauf Safeboard pentru protecţie la radiaţii X
Placă Knauf Safeboard GKF DF 12,5 625 2500 l A2-s1,d0
Plăci Knauf de gips-carton cu folie de plumb pentru protecţie la radiaţii X (Roentgen)
Placă Knauf cu plumb GKF DF 12,5 625 2000, 2600 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Vidiwall
Placă Knauf Vidiwall 10/12,5/15 1200 2000 - 3000 l A2-s1,d0
Placă Knauf Vidiphonic 12,5 1200 2000, 3000 l A1
Placă Knauf VidiFire HD 12,5 1200 2600 l A1
Placă Knauf Vidiwall HI 12,5/15 1200 2000 l A2-s1,d0
Plăci Knauf Vidifloor
Placă Knauf Vidifloor 10/12,5 1000 1500 l A2-s1,d0
Placă Knauf Vidifloor Solo 18 600 900 A2-s1,d0
Element Knauf Vidifloor mixt 30 500 1500 A2-s1,d0
Plăci Knauf AQUAPANEL® pe bază de ciment
Placă AQUAPANEL® pt. exterior 12,5 1200 2000, 2400, 2500, 2800 l A1
Placă AQUAPANEL® pt. interior 12,5 1200 2000, 2400, 2500, 2800 l A1
Placă AQUAPANEL® Universal 
pt. exterior / interior 8 1200 2400 l A1

Placă AQUAPANEL® Sky Lite 8 900 1200 l A1
Placă AQUAPANEL® pt. pardoseli 6 900 1200 l A1
Plăci Knauf pentru pardoseli tehnice supraînălțate

Placă DB Green 28/30/34/  
36/38/42 600 600 A1

Placă FHB 25/28/32/38 600 1200, 500 l A1
l comercializate uzual de Knauf Gips                Toate plăcile Knauf au canturi transversale SK (cu excepţia Cleaneo® Akustik - canturi FF)                  * conf. EN 15283-1
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Tipuri de plăci din gips-carton

Tip placă Descriere

A Plăci din gips-carton cu o faţă pe care se pot aplica tencuieli subțiri pe bază de ipsos  
sau decorațiuni adecvate. Pentru identificare, aceste plăci se notează cu tip A.

D
Aceste plăci au o densitate controlată, cu o faţă pe care se pot aplica diferite tencuieli subțiri pe 
bază de ipsos sau alte decorațiuni adecvate. Acestea sunt apte pentru obținerea unei performanțe 
îmbunătăţite în cazul unor anumite aplicaţii. Pentru identificare, aceste plăci se notează cu tip D.

E
Plăci fabricate special pentru utilizarea ca plăci de izolații pentru pereți exteriori. Aceste plăci nu sunt 
create pentru decorațiuni. Nu sunt concepute pentru a fi în permanenţă expuse în condiții climatice de 
exterior. Acest tip de placă de perete are un grad redus al absorbției de apă şi trebuie să aibă  
o permeabilitate minimă la vapori de apă. Pentru identificare, aceste plăci se notează cu tip E.

F
Plăci din gips-carton cu o faţă pe care se pot aplica tencuieli subțiri de ipsos sau decorațiuni adecvate. 
Aceste plăci au fibre minerale şi/sau alți aditivi în miezul de ipsos pentru a îmbunătăţi coeziunea 
acestuia la temperaturi ridicate. Pentru identificare, aceste plăci se notează cu tip F.

H
Tipuri de plăci cu aditivi pentru reducerea gradului de absorbție de apă. Pot fi potrivite pentru aplicații 
speciale în care proprietățile reduse de absorbție de apă sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
performanţei plăcii. Pentru identificare, aceste plăci se notează cu tip H1, H2, H3, cu performanţe 
diferite de absorbție a apei.

I
Plăci care sunt utilizate în aplicațiile în care este necesară o duritate mai mare a suprafeței.  
Ele au o faţă pe care se pot aplica tencuieli subțiri de ipsos sau decorațiuni adecvate.  
Pentru identificare, aceste plăci se notează cu tip I.

P
Plăci cu o faţă destinată aplicării de tencuieli subţiri de ipsos sau pentru a fi combinate prin lipire  
cu alte materiale sub formă de plăci sau panouri. În cazul plăcilor destinate aplicării de tencuieli subțiri 
de ipsos, marginile sunt fie drepte, fie rotunjite. În scopul identificării, aceste plăci se notează cu tip P.

R
Aceste plăci pentru aplicații speciale, unde este necesară o rezistenţă mai mare, au ambele sarcini  
de rupere, longitudinală şi transversală, ridicate. Au o faţă pe care se pot aplica tencuieli subțiri  
pe bază de ipsos sau decorațiuni potrivite. Pentru identificare, aceste plăci se notează tip R.

Conform standardului SR EN 520+A1:2010 performanţa tipurilor de plăci din gips-carton definite mai sus  
poate fi combinată într-o singura placă, în acest caz, litera ce identifică fiecare tip de performanţă  

pe care o satisface, trebuie să fie utilizată în denumire. Mai jos regăsiți exemplul unei astfel de plăci care cumulează 
performanţele a 5 tipuri de plăci.

F
coeziune îmbunătățită a miezului  

la temperaturi ridicate

I
duritate ridicată a suprafeței – diametrul  
denivelării în urma încercării ≤15 mm

R
sarcina de rupere la încovoiere crescută 
în raport cu celelalte plăci de gips-carton

H2
absorbție redusă de apă  ≤ 10 %

D
densitate > 800 kg/mc de unde rezultă greutatea  

plăcii de gips-carton cu grosime de 12,5 cm  
ca fiind minim 10 kg/m2

Knauf Diamant DFH2IR
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Caracteristicile tipurilor de cant pentru plăcile Knauf 
comercializate uzual pe piaţa din România

Tip canturi Descriere

- numai pentru muchie longitudinală;
- muchie aplatizată, teşită drept;
- muchie complet închisă cu carton;
- prin tehnologia de fabricaţie se asigură o duritate sporită pe zona aplatizată;
- destinată tratării rosturilor cu materiale de umplere cu sau fără bandă de armare;
- asigură spaţiu pentru dispunerea benzii de armare şi masei de şpaclu;
- se elimină efectul de supraîncărcare, peste placă, cu material de rostuit;
- asigură planeitate perfectă în zonele de îmbinare;

- numai pentru muchie longitudinală;
- muchie fără aplatizare; margine semirotundă;
- muchie complet închisă cu carton;
- grosime constantă a plăcii pe zonele de muchie;
- destinat tratării rosturilor cu materiale de umplere cu sau fără bandă de armare;

- numai pentru muchie longitudinală;
- muchie aplatizată, margine semirotundă;
- profilarea marginii plăcii pe o zonă considerabilă;
- prin tehnologia de fabricaţie se asigură o duritate sporită pe zona aplatizată, semirotundă;
- muchie complet închisă cu carton;
- destinat tratării rosturilor cu materiale de umplere cu sau fără bandă de armare;
- asigură spaţiu pentru dispunerea benzii de armare şi masei de şpaclu;
- elimină efectul de supraîncărcare, peste placă, cu material de rostuit;
- asigură planeitate perfectă în zonele de îmbinare;

- întâlnit la muchiile longitudinale ale plăcilor Knauf Fireboard;
- formă fără aplatizare; muchie dreaptă;
- muchie fără înveliş din împâslitură de fibră de sticlă;
- grosime constantă a plăcii inclusiv în zonele de muchie;
- destinată trătarii rosturilor cu materiale de umplere cu sau fără bandă de armare din fibră de sticlă; 
- efect de supraîncărcare, peste placă;

- întâlnit la muchiile longitudinale ale plăcilor Knauf Vidiwall;
- formă  aplatizată de grosime constantă; teşire dreaptă;
- destinată tratării rosturilor cu bandă de armare;
- asigură spațiu pentru dispunerea benzii de armare şi masei de şpaclu;
- se elimină efectul de supraîncărcare, peste placă, cu material de rostuit;
- asigură planeitate perfectă în zonele de îmbinare;
- dezvoltat pentru masa de şpaclu Knauf Uniflott  sau Vidiwall Filler pentru rostuire cu bandă de armare;

- întâlnit la muchiile longitudinale ale plăcilor Knauf Vidiwall  
  și în cazul muchiilor transversale ale celorlalte tipuri de plăci din gips;
- muchie dreapta, rectificata, fără înveliş de carton (“muchie vie”) ce necesită amorsare în şantier;
- destinată tratării rosturilor cu sau fără bandă de armare;
- dezvoltat pentru masa de şpaclu Knauf Uniflott sau Vidiwall Filler pentru rostuire  
  cu sau fără bandă de armare sau pentru Vidiwallfugenkleber;
- în cazul tratării rosturilor cu Uniflott fără bandă de armare, plăcile cu muchie SK se vor monta  
  cu rost de 5-7 mm;

- numai pentru muchiile plăcilor acustice Knauf Cleaneo® Akustik;
- muchie teşită cu formă specială tip feder, din două operaţii de prelucrare: debitare+frezare;
- muchie fără înveliş de carton, amorsat în fabrică;
- destinată tratării rosturilor fără  bandă de armare; 
- asigură un consum controlat al materialului de rostuit;
- numai pentru masă de şpaclu Knauf Uniflott sau Knauf Jetfiller;

- numai pentru muchiile plăcilor de pardoseli supraînălțate nedemontabile FHB;
- două muchii feder și două muchii nut adiacente;
- se lipesc cu adeziv pt. nut/feder la plăcile FHB;

- numai pentru muchiile longitudinale ale plăcilor Aquapanel;
- muchie fără aplatizare, teşire semirotundă;
- muchie complet îmbrăcată cu plasă de armare din fibră de sticlă;
- permite fixarea plăcilor pe montanţi, cu şuruburi, fără apariţia de microfisuri, fărâmiţări,  
  ciobiri sau ruperi de placă în zona muchiilor;
- rezistenţă la şoc;
- destinat tratării rosturilor cu bandă de armare Aquapanel Fugenband;
- efect de supraîncărcare, peste placă, cu material de rostuit;

HRK

HRAK

VK

VT

SK

FF

EASY EDGE

NF

AK
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Tabel de concordanţă între clasele de combustibilitate  
şi clasele de reacţie la foc  
(conform ordinului comun 1822/2004 al MDRAP respectiv nr. 394/2004 emis de MAI)

Clasa de combustibilitate  
conform STAS 11357

C0 (CA1)

C1 (CA2a)

C2(CA2b)

C3(CA2c)

C4(CA2d)

Obs.:
(1) - A1....F - clase de performanţă pentru reacţie la foc.
(2) - s1, s2, s3 - clasificări suplimentare pentru Emisia de Fum (SMOKE) = EF
(3) - d0, d1, d2 - clasificări suplimentare pentru Picături sau Particule Aprinse (DROP) = PPA
(4) - P118/1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
(5) - (SR) EN 13501 - Clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc - Partea I: Clasificarea în funcţie de rezultatele 
        încercărilor de reacţie la foc

Clasa de reacţie la foc conform 
(SR) EN 13501-1

Descrierea claselor de reacţie  
la foc 

A1  -
Clasa F
Produse pentru care nu se determină performanţe şi 
care nu pot fi clasificate în clasele A1, A2, B, C, D, E.

Clasa E
Produse capabile să reziste, pentru o scurtă perioadă, 
la acţiunea unei flăcări mici, fără propagarea 
semnificativă a flăcării.

Clasa D
Produse care satisfac criteriile pentru clasa E şi sunt 
capabile să reziste o perioadă lungă la acţiunea unei 
flacări mici, fără propagarea semnificativă a flăcării.  
În plus, sunt capabile să suporte acţiunea termică  
a unui singur produs aprins, cu o degajare limitată  
de căldură şi după o perioadă suficientă de timp.

Clasa C
Produse identice cu clasa D, dar care satisfac cerinţe 
mai stricte.

Clasa B
Produse identice cu clasa C, dar care satisfac cerinţe 
mai stricte.

Clasa A2
Produse care satisfac aceleaşi criterii ca şi clasa B 
pentru încercarea EN 13823. În plus, într-un incendiu 
generalizat, aceste produse nu contribuie semnificativ  
la sarcina termică şi la dezvoltarea incendiului.

Clasa A1
Produse care nu contribuie la foc în nici o fază a 
incidentului, inclusiv în faza incendiului generalizat. 
Din această cauză, se consideră că sunt capabile 
să satisfacă automat toate cerinţele tuturor claselor 
inferioare.

Clasificări suplimentare pentru emisia de fum
s3 Nu se cer limite pentru emisia de fum
s2 Emisia totală de fum ca şi debitul de creştere  
     a emisei de fum sunt limitate
s1 Sunt satisfăcute criterii mai stricte decât pentru s2

Clasificări suplimentare  
pentru picături/particule aprinse
d2 Nici o limită
d1 Nu se produce nici o picătură/particulă aprinsă  
     care persistă pe o durată dată
d0 Nu se produce nici o picătură/particulă aprinsă

A2 s1, d0

A2

s1, d1
s2,d0
s2,d1
s3, d0
s3, d1

B

s1, d0
s1, d1
s2, d0
s2, d1
s3, d0
s3, d1

C

s1, d0
s1, d1
s2, d0
s2, d1
s3, d0
s3, d1

D

s1, d0
s1, d1
s2, d0
s2, d1
s3, d0
s3, d1

A2
s1, d2
s2, d2
s3, d2

B
s1, d2
s2, d2
s3, d2

C
s1, d2
s2, d2
s3, d2

D
s1, d2
s2, d2
s3, d2

E d2
F  -
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Clasificarea plăcilor din gips-carton funcţie de clasa de reacţie la foc*  

Plăci  
de gips-carton

Grosime
mm

Miez de gips-carton
Gramajul 

cartonului**
g/m2

Clasa de reacție  
la foc a produsului finit 
(placa de gips carton)Densitate

 kg/m3
Clasă de 

reacție  la foc

Conform EN 520 
cu excepţia plăcilor 

perforate

 ≥ 9,5    ≥ 600 A1   ≤ 220 A2 - s1,d0

  ≥ 12,5   ≥ 800 A1 De la 221 până 
la 300 B - s1, d0

  *Fără încercări ulterioare. Conform standardului SR EN 520+A1:2010, plăcile de gips-carton care au densitatea miezului de gips peste     
    limitele specificate în tabel, respectiv gramajul cartonului între limitele specificate în tabel, sunt clasificate în funcţie de reacţia la foc fără  
    a mai fi necesar un raport de clasificare conform SR EN 13501-1+A1:2010.
**Determinat conform EN ISO 536 şi cu conţinut de aditivi organici mai mic sau egal cu 5%.

Toate plăcile din gips-carton Knauf cât și placa DryStar din acest catalog se încadrează în clasa de reacţie la foc A2-s1,d0 definită conform  
(SR) EN 13501-1 (clasa de combustibilitate C0 conform P118). 
Plăcile din gips-carton cu perforaţii Knauf Cleaneo® Akustik cu pâslă se încadrează de asemenea în clasa de reacţie la foc A2-s1,d0  
conform raportului de clasificare 901 0488-80/CL din 02.10.2008 elaborat de către Institutul MPA-Stuttgart (clasa de combustibilitate C0  
conform P118).
Plăcile speciale Knauf Fireboard, Knauf AQUAPANEL şi Knauf VidiFire HD sunt încadrate conform aceluiaşi standard într-o clasă superioară  
de reacţie la foc - A1 (clasa de combustibilitate C0 conform P118).
 

Clase de absorbţie a apei pentru plăcile impregnate  
din gips-carton tip H 

Clasele de absorbţie a apei Absorbţia totală de apă %

H1   ≤ 5

H2  ≤ 10

H3  ≤ 25

Toate plăcile Knauf din gips-carton impregnate tip H, comercializate standard pe piaţa din România, se încadrează conform SR EN 520  
în clasa de absorbţie a apei H2, având un coeficient maxim de absorbţie de 10%. Absorbția de apă pe suprafața plăcii este limitată la 180g/m2.

Domenii de utilizare ale plăcilor din gips-carton tip H recomandate de Knauf:
l H1 - la interior: pentru încăperi cu umiditate ridicată prezentă pe perioade lungi (ex: băi publice, zone SPA, bucătării industriale)
l H2 - la interior: pentru încăperi cu umiditate moderată (ex: băi şi bucătării rezidenţiale)
l H3 - la interior: pentru încăperi cu umiditate moderată prezentă pe perioade scurte (ex: bucătării deschise rezidenţiale)

Pentru domeniile de utilizare recomandate pentru plăcile din gips-carton tip H1, Knauf oferă şi alte tipuri de plăci specializate cu absorbţia de apă 
mai mică de 5%, cum ar fi plăcile din ciment Knauf Aquapanel sau Knauf DryStar.

Criterii de performanţă pentru rezistenţa la foc
Scenariul de securitate la incendiu estimeazã condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie 
întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitatea la incendiu”.

În cadrul OMAI 1822/2004 sunt prevazute abrevierile utilizate în cadrul literaturii şi a legislaţiei de specialialiate pe teritoriul 
României cu privire la siguranţa la incendiu. Abrevierile sunt folosite singure sau în diverse combinaţii funcţie de necesităţile 
prevăzute de lege.
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Tabel 5 (OMAI 1822/2004) - Criterii de performanţă pentru rezistenţa la foc

Simbol Criterii de apreciere a performanţei 

R Capacitate portantă

E Etanşeitate la foc

I Izolare termică la foc

W Radiaţie termică

M Acţiune mecanică

C Închidere automată    

S Etanşeitate la fum

P sau PH Continuitate în alimentarea cu curent electric şi/sau transmisie de semnal pe durata incendiului

G Rezistenţa la combustie a funinginei

K Capacitatea de protecţie la foc a acoperirilor

D Durata de stabilitate la temperatură constantă

DH Durata de stabilitate la curba standard temperatură-timp

F Funcţionalitatea ventilatoarelor electrice de fum şi gaze fierbinţi

B Funcţionalitatea mijloacelor de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi 

În cadrul tabelelor 6.2.2 şi 6.4.2 se pot identifica diferenţele directe între necesităţile de utilizare a unor planşee tip EI şi REI.

Tabel 6.2.2 (OMAI 1822/2004) - Elemente portante cu rol de separare a focului

Se referă la Planşee şi acoperişuri

Standard(e) EN 13501-2, EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2

     Clasificare:

R - - 30 - - - - - - -

RE - 20 30 - 60 90 120 180 240 360

REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360

Observaţii  -

Tabel 6.4.2 (OMAI 1822/2004) - Elemente neportante sau părţi de construcţie şi produse pentru acestea 

Se referă la Plafoane care au o rezistenţă la foc intrinsecă

Standard(e) EN 13501-2, EN 1364-2

     Clasificare:

EI 15 - 30 45 60 90 120 180 240 -

Observaţii  
Clasificarea se completează cu simbolurile “(a->b)”, “(b->a)”, sau “(a<->b)”, pentru a indica faptul că 
elementul a fost încercat şi satisface cerinţele privind expunerea la foc de deasupra, de dedesubt, sau 
pe ambele părţi

Astfel exista o delimitare clară între cazul în care trebuie specificat în scenariu de securitate la incendiu REI sau EI (direcţia de 
aplicare a->b, b->a sau a<->b), rezultând când anume se poate utiliza un planşeu REI şi când se poate vorbi de un tavan cu 
rezistenţă intrinsecă EI.

Rezultă astfel că din punctul de vedere al funcţionalităţii avem patru situaţii de utilitate a unui tavan rezistent la foc, astfel:
• Tavan rezistent la foc de jos în sus EI15÷240(b->a) are rolul de a proteja spaţiul de deasupra tavanului suspendat de acţiunea 
focului pentru perioada EI indicată
• Tavan rezistent la foc de sus în jos EI15÷240(a->b) are rolul de a proteja spaţiul de dedesubtul tavanului suspendat de acţiunea 
focului pentru perioada EI indicată
• Tavan rezistent la foc de sus în jos şi de sus în jos EI15÷240(a<->b) are rolul de a proteja spaţiile delimitate de tavanul suspendat 
de acţiunea focului pentru perioada EI indicată indiferent de zona unde se desfăşoară incendiul.
• Planşeu sau acoperiş portant cu rol de separare a focului REI15÷360. Elementele de construcţie portante ale clădirii vor fi 
alcătuite şi protejate astfel încât, pentru perioada menţionată, stabilitatea clădirii să nu fie afectată în caz de incendiu.

Normativul P118-99 menţionează în ce condiţii trebuie utilizate diverse soluţii de protecţie la foc funcţie de tipul şi funcţionalitatea 
clădirilor.
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Niveluri de calitate pentru finisarea rosturilor şi a suprafeţelor 
plăcilor din gips-carton

Nota: Schiţele reprezintă suprafeţele în stadiu uscat al materialelor evidenţiind posibilele modificări volumetrice din procesul de eliminare a apei.
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Niveluri de calitate pentru finisarea rosturilor şi a suprafeţelor 
plăcilor din gips-carton

Q1 Q2 Q2 plus Q3 Q4
MASĂ ŞPACLU + 

BANDĂ*
Q1 + FINISARE  

LOCALĂ
Q2 + FINISARE  

LOCALĂ
Q2 + FINISARE PE 

TOATĂ  
SUPRAFAŢA  

(< 1 mm)

Q2 + FINISARE  
PE TOATĂ  

SUPRAFAŢA  
(> 1 mm)

Pentru suprafeţe fără  
niciun fel de cerinţe 

estetice

Pentru suprafeţe fără  
cerinţe estetice deosebite

Pentru suprafeţe  
cu cerinţe estetice  

normale

Pentru suprafeţe  
cu cerinţe estetice  

îmbunătăţite

Pentru suprafeţe  
cu cerinţe estetice  

îmbunătăţite

Adecvat ca suport pentru:

- Suprafeţe pe care se vor    
aplica plăci ceramice

- Tencuieli decorative 
structurate pt. interior 
(granulaţie >1mm)
- Tapet grosier (texturat)
- Zugrăveli cu aspect mat, 
structurat
- Umplerea rosturilor 
pereţilor şi placărilor din 
gips-carton în zonele de 
deasupra cotei tavanului 
fals pentru asigurarea  
izolării fonice  
şi a protecţiei la foc

- Tencuieli decorative 
structurate pt. interior 
(granulaţie <1 mm)
- Tapet fin (imprimat,  
cu aspect mat)
- Zugrăveli cu aspect mat, 
nestructurat (neted)

- Tencuieli decorative 
structurate pt. interior 
(granulaţie <1 mm)
- Tapet fin (imprimat, cu 
aspect mat)
- Zugrăveli colorate cu 
aspect mat, nestructurat 
(neted), care necesită un 
fundal uniform

- Tapet fin (imprimat, cu 
aspect lucios, glossy ex: 
vinil sau aspect metalizat)
- Acoperire tip Stucco
- Zugraveli cu aspect 
lucios nestructurat (neted)

Observaţii:

Nu sunt excluse total 
urme de unelte sau 
abateri de planeitate ale 
suprafeţei, evidenţiate  
în cazul iluminării frontale 
(perpendiculară  
pe perete)

Nu sunt excluse total 
abateri de planeitate ale 
suprafeţei, evidenţiate 
în cazul iluminării difuze 
(tangenţială cu peretele)

Nu sunt excluse total 
abateri de planeitate ale 
suprafeţei, evidenţiate 
în cazul iluminării difuze 
(tangenţială cu peretele)

Abaterile de planeitate 
ale suprafeţei evidenţiate  
în cazul iluminării difuze 
(tangenţială cu peretele) 
sunt excluse în cea mai 
mare parte.
RECOMANDARE: 
Ideal pt îmbinări de plăci 
cu muchii drepte rezultate 
prin tăiere (ex.: la tavane)

Punere în operă:

- Umplerea rosturilor cu 
masă de şpaclu + banda 
de armare*
- Acoperirea elementelor 
de fixare vizibile

- Începând de la nivelul  
de calitate Q1
- Acoperire suplimentară 
pt. egalizarea nivelului 
rostului cu cel al plăcii 
(în cazul benzii de hârtie, 
în acest stadiu se face 
acoperirea acesteia).
- Şlefuire locală, dacă este 
necesar pt. pregătirea 
suprafeţei pt. zugrăvit.

- Începând de la nivelul  
de calitate Q2
- Acoperire suplimentară  
a rostului pe o zona 
extinsă. 
- Slefuire locală, dacă este 
necesar pt. pregătirea 
suprafeţei pt. zugravit,  
sau pt.trecerea la Q3.

- Începând de la nivelul de 
calitate Q2 plus
- Acoperire suplimentară a 
rostului pe o zonă extinsă
- Aplicare a unui strat 
subţire de material  
(< 0,3 mm) pe întreaga 
suprafaţă pt.  
uniformizarea texturii 
(umplerea porilor hârtiei) 
şi egalizarea absorbţiei.
- Şlefuire totală pt. 
obţinerea unei suprafeţe 
fine.

- Începând de la nivelul de 
calitate Q2
- Aplicare a unui strat mai 
gros de material (>1 mm) 
pe întreaga suprafaţă  
pt. nivelarea acesteia.
- Şlefuire totală pt.  
obţinerea unei suprafeţe 
foarte fine.

*La nivelul Q1 banda autoadezivă şi cea din fibră de sticlă se înglobează în material, iar banda de hârtie rămâne vizibilă, peste stratul de material, urmând 
a fi acoperită la nivelul Q2.

Note:
Nivelul de calitate Q1 reprezintă un nivel minim  în baza căruia se asigură doar închiderea rostului.
Nivelurile de calitate Q2, Q3, Q4 reprezintă niveluri de calitate pt. suprafeţe cu cerinţe estetice şi au caracter de recomandări.
În situaţii concrete, în proiecte, se vor alege nivelurile de calitate necesare fiecărei suprafeţe plecând de la caracteristicile dorite pe care trebuie să le 
îndeplinească straturile finale (vizibile) de finisaj. 
Finisajele recomandate pentru nivelurile de calitate inferioare pot fi folosite şi la cele superioare.

Nivelul de calitate Q4 poate fi îmbunătăţit prin aplicarea unui strat suplimentar de masă de şpaclu pe întreaga suprafaţă pentru satisfacerea exigenţelor 
speciale specificate în proiect, privind abaterile de planeitate.
Dacă în proiect nu sunt indicate niveluri de calitate, atunci se va admite ca referinţă nivelul de calitate Q2. Începând de la nivelul de calitate Q2 inclusiv, 
sunt garantați parametrii tehnici ai sistemului.

Situaţiile de mai sus sunt prezentate pentru îmbinările între canturile de fabrică AK-AK. Pentru situaţiile în care avem îmbinări între muchii drepte rezultate 
din tăiere sau îmbinări între muchii drepte cu muchii de fabrica AK, nivelurile de calitate Q1-Q4 se realizează în acelasi mod. În cazul muchiilor drepte 
rezultate din taiere, care se vor finisa cu mase de şpaclu pe bază de ipsos la nivelul de calitate Q1, trebuie avute în vedere şanfrenarea şi amorsarea zonei 
de rost pt. fixarea prafului, reducerea absorbţiei şi stabilizarea suprafeţei. Operaţiunea de amorsare este necesară pentru reducerea riscului de apariţie a 
fisurilor. 
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Benzi de armare pentru rosturi
În portofoliul Knauf se regăsesc patru tipuri de benzi de armare, cu diferenţe semnificative datorate tipurilor de materiale din care sunt realizate şi 
a proprietăţilor tehnice: banda tip reţea, banda din fibra de sticlă, banda din hârtie şi banda Kurt. 

Tabelul 1.  Tipuri si caracteristici ale benzilor de armare pentru rosturi

Bandă de armare  
tip reţea

Banda de armare  
din fibră de sticlă

Bandă de armare  
din hârtie

Bandă de armare 
Kurt

Structură tip reţea rectangulară. 
La aplicarea benzii, trebuie 
evitată deformarea accidentală  
a acesteia, păstrând forma 
pătrată a ochiurilor reţelei,  
pt. reducerea riscurilor  
de fisurare ulterioară.  
Se înglobează uşor în material. 
Necesită finisări succesive pentru 
eliminarea aspectului de reţea 
transmis stratului de masă de 
şpaclu care înglobează banda.

Structură omogenă tip  
împâslitură din fibră de sticlă 
care se integrează total în stratul 
de masă de şpaclu pt. rosturi, 
datorită structurii micro-poroase  
a benzii, ideal a fi folosită în 
sistem cu masele de şpaclu 
pe bază de ipsos. Efectul de 
încărcare peste nivelul plăcii de 
gips-carton în cazul rosturilor 
transversale (tip SK) este redus.
Este recomandată pt. sistemele 
de gips-carton cu protecţie la foc, 
Fireboard.

Structură omogena din hârtie 
cu rezistenţă mare la tracţiune, 
recomandată în mod special pt. 
sistemele de gips-carton, are 
aceleaşi caracteristici  
fizico-chimice cu cartonul plăcii. 
Suprafaţa benzii prezintă micro-
perforaţii  pt. eliminarea aerului 
la înglobarea acesteia în stratul 
de material, în scopul creşterii 
aderenţei. Canelură predefinită 
longitudinal pe zona centrală, 
care permite plierea pt. utilizare 
la colţurile interioare.

Structură multi-strat din hârtie 
specială ranforsată,  
cu rezistenţă foarte mare la 
tracţiune, recomandată pentru 
armarea rosturilor la plăcile  
din gips-carton şi sistemul 
Safeboard. Bandă cu structură 
micro-poroasă care facilitează 
eliminarea aerului la înglobarea 
acesteia în stratul de material.

Nivel de siguranţă la fisurare

**
Nivel de siguranţă la fisurare

***
Nivel de siguranţă la fisurare

****
Nivel de siguranţă la fisurare

*****

** - Nivel minim      ***** - Nivel maxim

Tabelul 2.  Recomandări privind alegerea benzilor de armare funcţie de masa de şpaclu utilizată

Tipuri  de benzi

Mase de şpaclu

Bandă de armare  
tip reţea

Banda de armare  
din fibră de sticlă

Bandă de armare  
din hârtie

Bandă de armare 
Kurt

Fugenfuller Leicht P P

Fill & Finish P

Uniflott
Uniflott Impragniert P P P P
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Niveluri de calitate pentru finisarea rosturilor şi a suprafeţelor 
plăcilor din gips-carton 

Nivel de calitate

Sistem standard
cu Knauf Fugenfuller 

Leicht

Sistem performant
cu Knauf Uniflott 

Sistem productiv
cu Knauf gleturi gata 

preparate

REZISTENT ULTRA-REZISTENT REZISTENT  
ŞI PRODUCTIV

██ Masă de şpaclu Knauf    
      Fugenfuller Leicht  
       (aplicată în rost)
██ Bandă tip reţea 
       (se înglobează în stratul  
       de masă de şpaclu)

██ Masă de şpaclu    
      Knauf  Uniflott  
      (aplicată în rost)
██ Bandă de hârtie 
       (se înglobează peste stratul   
       de masă de şpaclu)

██ Masă de şpaclu    
      Fill & Finish Light  
       (aplicată în rost, manual sau        
       mecanizat cu Bazooka)
██ Bandă de hârtie 
       (se înglobează peste stratul         
       de masă de şpaclu  
       manual  
       sau 
       mecanizat  
       cu  
       Bazooka)

Q1 +
██ Masă de şpaclu Knauf    
      Fugenfuller Leicht  
      (aplicată în rost)

Q1 +
██ Masă de şpaclu    
      Knauf  Uniflott  
      (aplicată în rost)

Q1 +
██ Masă de şpaclu    
      Fill & Finish Light  
       (aplicată în rost, manual sau        
       mecanizat cu Bazooka)

Q2 +
██ Glet gata preparat  
      HP Finish Plus  
      (aplicat pe rost pe zona  
       extinsă)

Q2 +
██ Glet gata preparat  
      HP Finish Plus 
      (aplicat pe rost pe zona  
       extinsă)

Q2 +
██ Masă de şpaclu  
      Fill & Finish Light 
      (aplicată pe rost pe zona         
       extinsă)

Q2 +
██ Glet gata preparat  
      HP Finish Plus 
       (aplicat cu gletiera pe 
       întreaga suprafaţă  
       în strat <0,3 mm)

Q2 +
██ Glet gata preparat  
      HP Finish Plus 
       (aplicat cu gletiera pe 
       întreaga suprafaţă  
       în strat <0,3 mm)

Q2 +
██ Masă de şpaclu  
      Fill & Finish Light
       (aplicată cu gletiera  
       pe întreaga suprafaţă  
       în strat <0,3 mm)

Q2 +
██ Glet gata preparat  
      HP Finish Plus   
       (aplicat mecanizat  
       sau manual,   
       în strat suficient >1mm)

Q2 +
██ Glet gata preparat  
      HP Finish Plus   
       (aplicat mecanizat  
       sau manual,   
       în strat suficient >1mm)

Q2 +
██ Masă de şpaclu  
      Fill & Finish Light
       (aplicat mecanizat  
       sau manual,   
       în strat suficient >1mm)

Solutiile prezentate reprezinta variante posibile de finisare ale gips-cartonului cu cant AK.
Preţurile afişate sunt calculate pe m2 în baza preţurilor de catalog, fără TVA.

Legendă:
 Cost total materiale pentru nivelul de calitate respectiv.

Nota: În cazul spaţiilor cu umiditate ridicată (ex: băi, bucătării), unde se folosesc plăci Knauf GKBI / GKFI, masa de şpaclu hidrofobizată Knauf 
Uniflott Impragniert (de culoare verde) se recomandă ca material unic pentru realizarea tuturor nivelurilor de calitate Q1-Q4.
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Clasificarea mediilor corozive care acţionează asupra profilelor şi 
accesoriilor metalice, conform cu SR EN ISO 12944-2, SR EN ISO 9223

Clasa de
coroziune

Corozivitatea în 
mediu

Strat Zinc Exemple de medii corozive specifice

Interior Exterior
Diminuare  

masică (g/m2)
Diminuare  

grosime (μm)

Dupa primul an de expunere

C1
foarte redusă

≤ 0,7 ≤ 0,1

Spaţii încălzite cu o umiditate 
relativă scăzută şi poluare 
nesemnificativă, ex: birouri, 
magazine, şcoli, muzee.

-

C2
redusă

> 0,7
până la 5

> 0,1
până la 0,7

Spaţii neîncălzite cu 
temperatură şi umiditate 
variabilă. Risc redus de  
condensare şi poluare scăzută,  
ex: depozite, săli de sport.

Zone cu nivel de poluare scăzut.
ex.: zone rurale, oraşe mici (neindustrialzate)

C3
medie

> 5
până la 15

> 0,7
până la 2,1

Spaţii cu o frecvenţă moderată 
a apariției condensului şi cu po-
luare medie, generată de unități 
de producție, ex: vestiare,  
fabrici de alimente,  
industria îmbutelierii de băuturi 
şi alimente.

Zone cu poluare medie
ex.: zone urbane şi industriale, zone  
de coastă cu salinitate redusă

C4
ridicată

> 15
până la 30

> 2,1
până la 4,2

Spaţii cu o frecvenţă ridicată  
a apariției condensului  
şi cu poluare ridicată generată 
de unități de producție,  
ex: fabrici cu producție 
industrială, bazine de înot.

Zone cu poluare ridicată
ex.: zone industriale, zone de coastă  
cu salinitate moderată

C5-I
foarte agresivă

(mediu 
industrial)

> 30
până la 60

> 4,2
până la 8,4

Spaţii cu o frecvenţă foarte 
ridicată a apariției condensului 
şi cu poluare foarte ridicată 
generată de unitați de 
producție, ex: fabrici  
cu producţie industrială  
cu poluare agresivă.

Zone cu poluare foarte ridicată
ex.: zone industriale cu atmosfera foarte 
agresivă

C5-M
foarte agresivă
(mediu marin)

> 30
până la 60

> 4,2
până la 8,4

Spaţii cu condens aproape 
permanent şi perioade lungi 
şi frecvente de expunere la 
umiditate ridicată/cu poluare 
foarte ridicată generată de 
unități de producție, ex: 
constructii din zone saline.

Zone cu poluare foarte ridicată
ex.: zone de coastă cu salinitate ridicată

Pentru a afla perioada de diminuare masică a stratului de zinc pe o singura faţă, valorile din tabel de diminuare masică trebuie 
împărţite la 2 (zincarea este pe ambele feţe). Valoarea obţinută este echivalentă cu valoarea de diminuare a grosimii ce face 
referire la o singura faţă. 
Exemplu de calcul pentru durata medie până la prima mentenanţă a unui profil Z100; 7μm, aflat într-o clasă  
de corozivitate atmosferică C2.
Durabilitatea stratului de zinc s-a stabilit pe baza mediei aritmetice dintre durata de viaţă minimă şi maximă până la prima 
mentenanţă.

Calcul diminuare grosime protecţie Zn
 n Diminuare grosime maximă 0,7µm/an →7µm*an / 0,7µm =10ani
n Diminuare grosime minimă 0,1µm/an →7µm*an / 0,1µm =70ani
Perioada până la prima mentenanţă (10ani + 70ani) / 2 = 40ani

Calcul diminuare masică protecţie Zn
 n Diminuare masică max 5g/m2*an → 100g/m2*an / 2m2*5g = 10ani
    n Diminuare masică min 0,7g/m2*an → 100g/m2*an / 2m2*0,7g = 71ani

Perioada până la prima mentenanţă (10ani + 71ani) / 2 = 40ani~

Durata medie până la prima mentenanţă: 40 de ani
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Aspecte legale şi recomandări pentru utilizarea pardoselilor 
supraînălţate cu gol tehnic

Pardoseala tehnică supraînălțată (întâlnită și sub denumirile de podea flotantă cu gol tehnic, platformă supraînălțată cu liber  
acces, podea supraînălțată sau podea modulară) realizată din panouri prefabricate sprijinite pe substructura din piedestale 
metalice și/sau traverse metalice și alte componente după caz (ex: contravântuiri), este un sistem constructiv dezvoltat pentru 
a oferi o structură de podea portantă care trebuie să ofere posibilitatea accesului total la utilitățile tehnice (instalații electrice, 
etc.) montate sub acestea.

Aceste tipuri de pardoseli sunt utilizate cu predilecție în clădiri de birouri, hoteluri, centre comerciale, clădiri industriale, dar și 
în alte spații cum ar fi: camere de servere, centre de comandă, spații destinate activităților sportive, muzee, săli de spectacole, 
amfiteatre, centre expoziționale, săli de congrese, săli de întruniri etc. și pot avea înălțimi finite (înălțime finită fără stratul de finisaj 
= înălțimea pardoselii tehnice) între 6 cm și 1,25 m în mod uzual (în anumite situații speciale înălțimea de 1,25 m poate fi depășită).

Ca sistem constructiv utilizat pe scară largă, în special în clădirile de birouri, pardoselile tehnice supraînălțate intră implicit sub 
incidența legislației naționale în vigoare privind siguranța la foc a construcțiilor, respectiv a Normativ de Siguranță la foc a 
Construcțiilor indicativ P118-99 și a Cod Național de Securitate la Incendiu a Construcțiilor / mai 2012 aprobate de 
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (actual numit Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice) și a Ministerului Administrației și Internelor (MAI).

Conform Cod Național de Securitate la Incendiu a Construcțiilor / 2012, art. 58, definiția pardoselii tehnice este:
Pardoseală supraînălţată – pardoseală independentă, montată distanţat faţă de planşeu.

Atât în Normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor indicativ P118-99 cât și în Cod Național de Securitate la Incendiu / 
2012, sunt definite clădirile înalte și foarte înalte ca entități cu regim special în ceea ce privește măsurile care trebuiesc luate 
încă din faza de proiectare pentru siguranța la foc. Astfel sunt definite:

Clădire înaltă: construcție civilă (publică) supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m 
față de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenție a pompierilor pe cel puțin două laturi ale clădirii.
Clădire foarte înaltă: construcție civilă (publică) la care pardoseala ultimului nivel folosit este situată la înălțimea de 45 m sau mai 
mult, față de terenul (carosabil adiacent) accesibil autovehiculelor de intervenție a pompierilor pe cel putin două laturi ale clădirii. 

În aceste clădiri este esențială limitarea potențialului caloric total al spațiilor utile (încăperilor) raportat la aria pardoselii 
acestora luată în considerare, potențial caloric numit Densitate de sarcină termică conform Normativ de Siguranță la foc a 
Construcțiilor indicativ P118-99 și măsurat în MJ/m2. 

Densitatea sarcinii termice în clădirile înalte și foarte înalte rezultată din materialele și elementele de construcție (sistemele 
de construcție) utilizate:

Conform Normativ P118-99 art. 4.1.3: În clădirile înalte și foarte înalte, densitatea sarcinii termice rezultată din materialele 
și elementele de construcție utilizate (cu excepția pardoselilor lipite), nu va fi mai mare de 275 MJ/m2. Densitatea sarcinii 
termice totale, rezultată din materiale și elemente de construcție, finisaje, mobilier și alte materiale adăpostite, se recomandă 
să nu depășească 840 MJ/m2.

Sintagma pardoseli lipite, folosită în Normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor indicativ P118-99, se referă în mod evident 
la stratul de finisaj decorativ care se montează peste pardoselile supraînălțate tip estradă, șape, etc.: mochete, covor PVC, 
linoleum, parchet, plăci ceramice, piatră naturală.

Art. 4.1.3 stabilește două niveluri esențiale din punct de vedere al calculării Densității de sarcină termică:
● Nivelul de 275 MJ/m2, limită rezultată din elementele constructive fixe ale clădirii (pardoseli supraînălțate, instalații, uși, 

ferestre, compartimentări etc.). Depășirea acestui nivel limită nu este admisă în cazul clădirilor înalte și foarte înalte.
● Nivelul de 840 MJ/m2, limită rezultată din elementemobile/finisaje ale clădirii (alte materiale, elemente de construcție la 

care se adaugă finisajele, mobilierul și alte materiale adăpostite în spațiul respectiv). 
Depășirea acestui nivel limită este admisă doar cu adoptarea de măsuri compensatorii suplimentare - pereți rezistenți   
la foc și instalații automate de stingere a incendiilor supradimensionate corespunzător.

Referitor la cele afirmate mai sus, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face următoarele precizări către terți 
solicitanți, clasificate ca nesecrete:

Conform adresei de răspuns nr. 77257/06.08.2014 
La calculul densității de sarcină termică trebuie luate în considerare și materialele care intră în componența pardoselilor 
supraînălțate. În cazul clădirilor înalte și foarte înalte această cerință are un impact major asupra materialelor care trebuie alese 
pentru realizarea acestor pardoseli, având în vedere prevederile art. 4.1.3 din Normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor 
indicativ P118-99.

Conform adresei de răspuns nr. 77712 /08.09.2014
Pardoseala tehnică realizată din materiale incombustibile A1(C0) sau A2s1d0(C0) nu influențează sarcina termică din 
construcțiile înalte și foarte înalte. Pardoselile supraînălțate, altele decât cele menționate mai sus, se iau în considerare la 
calculul densității termice a materialelor și elementelor de construcții utilizate în clădirile înalte și foarte înalte, iar valoarea 
acesteia nu trebuie să depășească 275 MJ/m2, potrivit prevederilor art. 4.1.3 din Normativ de Siguranță la foc a Construcțiilor 
indicativ P118-99.
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În concluzie, pardoselile tehnice supraînălțate realizate din plăci prefabricate din sulfat de calciu armate dispers  
(în masă) cu fibre celulozice reprezintă soluția ideală a fi utilizată în clădirile înalte și foarte înalte. Acestea se încadrează 
în clasa de reacție la foc A1 sau, după caz, A2s1d0, având densitatea de sarcină termică zero.

Pentru pardoselile realizate din alte materiale, este necesar ca încă din faza de proiectare, la întocmirea scenariului de securitate 
la incendiu să se calculeze densitatea de sarcină termică pentru a putea stabili dacă sunt eligibile spre a fi utilizate în clădirile 
înalte și foarte înalte.

În ceea ce privește clasa de reacție la foc a pardoselilor supraînălțate, aceasta va fi în mod obligatoriu precizată conform  
Tabel nr. 2 din Regulament privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor la foc 
aprobat cu Ordinul comun al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și al Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 1822/394/2004 și anume: 

A1, A2, B, C, D, E si F cu clasificările suplimentare pentru emisia de fum (s1,s2,s3)  
și pentru picături sau particule aprinse (d0, d1, d2).

Suplimentar, pentru partea circulabilă (finisaj) a oricarui  tip de pardoseală se poate determina și clasa de performanță privind 
reacția la foc a pardoselilor pentru construcții pe baza standardelor menționate în tabelul 3 din Ordinul comun al Ministrului 
Transporturilor, Construcțiilor și TurismuluI OMAI 1822 / 2004 al Ministrului Administrației și al Ministrului Administrației 
și Internelor nr. 394 / 2004, cu modificările și completările ulterioare, și anume: 

A1(FL), A2(FL), B(FL), C(FL), D(FL), E(FL) si F(FL),  cu clasificările suplimentare pentru emisia de fum (s1,s2).

Referitor la cele afirmate mai sus, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face următoarele precizări către terți solicitanți 
clasificate ca nesecrete:

Conform adresei de răspuns nr. 76722/11.04.2014:
Clasa de performanță privind reacția la foc a pardoselilor tehnice se face conform Tabelului 2 din Regulamentul privind 
clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor la foc aprobat cu Ordinul comun al 
Ministrului Transporturilor, construcțiilor și turismului și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 1822/394/2004  
(vezi Tabel 2 preluat din acest ordin, la pagina 10 în acest catalog).

Recomandări privind alegerea pardoselilor tehnice supraînălţate
în funcție de sarcinile care pot fi preluate de acestea 

Dimensionarea pardoselilor tehnice se face ținând cont de încărcările concentrate.

Conform SR EN 13213, singurul criteriu de clasificare al pardoselilor supraînălțate (cu gol tehnic) este sarcina de rupere sau 
încărcarea concentrată de rupere (denumită “breaking point load” sau “ultimate load” = încărcarea aplicată cu poanson având 
amprenta de 25 x 25 mm la care placa de pardoseală cedează).

În funcție de valoarea încărcării (sarcinii) concentrate la care apare ruperea panoului, se definesc următoarele clase de încărcare 
pentru pardoselile tehnice conform Tabel 1 din EN 13213: 

Clasă
Încărcarea concentrată  

de rupere (ultimate load)
kN

1 ≥ 4

2 ≥ 6

3 ≥ 8

4 ≥ 9

5 ≥ 10

6 ≥ 12

Sarcina nominală de lucru (capacitatea portanta) se obține prin raportul dintre sarcina de rupere și factorul de 
siguranță = 2  (safety factor).

Sarcina nominală de lucru este parametrul care trebuie indicat de proiectanți în caietele de sarcini pentru pardoselile tehnice.

Nota (SR EN 13213): 
Sarcina distribuită (kg/m2 sau kN/m2) nu va fi luată in calcul ca sarcină nominală de lucru pentru pardoselile supraînălțate.
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Recomandări privind utilizarea pardoselilor supraînălțate funcție de sarcinile concentrate și clasele de încărcare 
conform îndrumarului de utilizare al EN 13213 - Tabelul 2 :

Nr. Utilizare Exemple de utilizări
Clasa de încărcare 
conform EN 12825  

și EN 13213

Capacitate 
portantă 

1 Locuințe  
(Spații de locuit)

Camere și coridoare în clădiri de locuințe,  
camere de hotel 1 2 kN

2

Birouri, spații de lucru, coridoare

Coridoare în clădiri de birouri, spații de birouri, 
cabinete medicale, camere de așteptare, camere 
de recreere inclusiv coridoare, camere cu paturi 

în spitale 

2 3 kN

3 Coridoare în spitale, azile de bătrâni, internate 
ș.a.m.d.; bucătării și zone de tratament 5 5 kN

4 Spații precum cele de la punctele 1 - 3,  
dar cu aparatură grea ≥ 3

De analizat  
pentru fiecare caz 

în parte

5 Camere tehnice Centre de calcul, camere cu distribuitoare 
electrice și camere cu tablouri de comandă ≥ 2

De analizat  
pentru fiecare caz 

în parte

6 Suprafețe pentru întâlniri/adunări 
de persoane

Spații cu mese  
de ex. clase de școli, cafenele, restaurante,  

săli de mese, săli de lectură
2 3 kN

7

Săli și/sau suprafețe  
pentru întâlniri/adunări  

și spații cu aglomerari mari  
de persoane

Spații cu mese  
de ex. clase de școli, cafenele, restaurante, săli 
de mese, săli de lectura, zone de primiri/recepții

3 4 kN

8

Spații cu scaune fixe 
de ex. în teatre sau cinematrografe, săli de 
congres, auditorii, săli de întâlniri, săli de 

așteptare

5 5 kN

9

Spații de circulație liberă  
de ex. suprafețe din muzee, suprafețe de expoziții 

ș.a.m.d. și intrări/recepții ale clădirilor publice  
și ale hotelurilor

5 5 kN

10

Spații pentru sport și joacă  
de ex. săli de dans, săli de sport,  

săli de gimnastică, săli de culturism  
(sporturi cu greutăți), tribune

≥ 3
De analizat  

pentru fiecare caz 
în parte

11
Spații pentru adunări mari de persoane  

de ex. săli de concerte, terase și intrare/recepții 
cum ar fi tribune cu scaune fixe

≥ 3
De analizat  

pentru fiecare caz 
în parte

12

Zone comerciale

Spații comerciale cu suprafața  
de până la 50 m2 în clădiri de locuințe, birouri  

sau clădiri similare
3 4 kN

13 Spații comerciale 5 5 kN

14 Spații comerciale de retail,  
depozite ≥ 5

De analizat  
pentru fiecare caz 

în parte

15

Spații precum cele de la punctele 12-14  
dar cu sarcini concentrate crescute  

de ex. ca urmare a unor rafturi  
de depozitare înalte

6
De analizat  

pentru fiecare caz 
în parte

16
Fabrici, ateliere și  

spații de depozitare

Spații din fabrici  
și ateliere cu exploatare ușoară ≥ 3

De analizat  
pentru fiecare caz 

în parte

17 Spatii de depozitate,  
inclusiv biblioteci 6

De analizat  
pentru fiecare caz 

în parte

18 Aplicații speciale Spații cu utilizare 
de aparatură de transport ≥ 5

De analizat  
pentru fiecare caz 

în parte
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Simboluri pentru plăcile Knauf

Simbol Descriere

Flexibilitate

Protecţie la foc

Incombustil (A1)

Izolare fonică

Izolare fonică suplimentară

Atenuarea zgomotului de impact

Rezistenţă la impact

Greutate redusă

Element subțire

Simbol Descriere

Rezistenţă la umiditate

100% rezistent la apă

Necesită gletuire

Purifică aerul

Îmbunătăţeşte acustica

Manipulare uşoară

Preia sarcini 

Înălțimi ridicate de perete

Protecţie la radiaţii X(Roentgen)
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Knauf recomandă următoarele condiţii minimale pentru transport, 
depozitare si manipulare:

Transport

Încărcăturile stivuite pe mijloacele de transport trebuie asigurate împotriva deplasării, răsturnării sau căderii. 

Încărcătura stivuită nu va depăși capacitatea maximă a mijlocului de transport, iar în cazul transportului de materiale lungi trebuie 
asigurată spijinirea acestora astfel încât să nu apară fenomene de contorsionare.

Depozitare

Depozitarea să se facă cu respectarea recomandărilor Knauf, a fişelor tehnice de produs, a fişelor de securitate și a mențiunilor 
aflate pe unitățile de ambalare (paleți, cutii, găleți, etc.). 

Depozitarea se va face în încăperi închise şi acoperite (cu o aerisiere adecvată). Produsele fiind ferite de acţiunea directă a apei 
şi a umezelii. 

Produsele nu se vor depozita direct pe sol.

Depozitarea plăcilor se va face numai orizontal, fără mixarea diferitelor sortimente pe palet şi fără expunere directă la soare 
pe perioade îndelungate. Este permisa suprapunerea paleților de plăci de același tip (6 paleți pentru plăcile de gips-carton sau 
Aquapanel și 2 paleți în cazul plăcilor pentru pardoseală).

Pentru produsele ambalate la sac nu se vor suprapune paleţii, decât dacă se asigură separarea lor astfel încât sa fie permisa 
manipularea acestora fără deteriorarea sacilor.

În cazul materialelor ce necesită depozitare în spații cu temperatura controlată (grunduri, masticuri, produse la găleată, etc), 
transportul și depozitarea acestora se va face ținând cont de aceste condiții. 

Profilele şi accesoriile metalice se depozitează în spații ferite de umezeală. Este permisă depozitarea profilelor metalice în aer 
liber, pe rasteluri adecvate, pentru o perioadă limitată de circa 2-3 săptămâni.

Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleași forme și dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip și dimensiuni.
Nu este permisă stivuirea materialelor sau a ambalajelor cu forme geometrice diferite.

Scoaterea materialelor din stivă se va face astfel încât să se evite prăbușirea stivei.

Manipulare

Se vor utiliza echipamente de protecție adecvate operațiunilor executate.

Manipularea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de accidentare sau deteriorare a materialelor.

Transportul manual al plăcilor se va face ținând panourile în plan vertical.
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14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
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pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Plăci Knauf din gips-carton, standard / Knauf Bauplatten 
Tip A conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

496335
Placă Knauf A 10 (GKB 9,5mm)
Placă din gips-carton neinclusă în sistemele 
Knauf (excepţie: pt. sistemul de șapă uscată 
flotantă unde se foloseşte ca placă de repartiţie 
și sistemul de placare prin lipire W611); se poate 
folosi la elemente decorative simple, în încăperi tip 
debarale, arhive, etc, pentru condiţii normale de 
exploatare. Pentru spaţii având o umiditate relativă 
a aerului permanentă mai mică de 60%, ex: spaţii 
rezidenţiale(altele decât băi sau bucătării), birouri, 
spaţii comerciale, etc.

2000x1200x9,5 mm

palet

80 
buc/palet

6,25
kg/m2

6,55  
RON / m2496336 2500x1200x9,5 mm

496338 2600x1200x9,5 mm

271084
Placă Knauf A 13 (GKB 12,5mm)
Pentru sisteme de placări, sisteme de 
compartimentare, sisteme de tavane; pentru 
condiţii normale de exploatare; poate fi utilizată în 
componența anumitor sisteme de compartimentare 
rezistente la foc.  
Pentru spaţii având o umiditate relativă a 
aerului permanentă mai mică de 60%, ex: spaţii 
rezidenţiale(altele decât băi sau bucătării), birouri, 
spaţii comerciale, etc.

2000x1200x12,5 mm

60  
buc/palet

8,20
kg/m2

7,65
RON / m2

63458 2500x1200x12,5 mm

68359 2600x1200x12,5 mm

69731* 2750x1200x12,5 mm

496348* 2800x1200x12,5 mm

63461 3000x1200x12,5 mm

39422*

Placă Knauf A 15 (GKB 15,0mm)
Pentru sisteme de placări, sisteme de 
compartimentare, sisteme de tavane pentru condiţii 
normale de exploatare; poate fi utilizată şi în 
componenţa anumitor sisteme de tavane rezistente 
la foc. Pentru spaţii având o umiditate relativă a 
aerului permanentă mai mică de 60%, ex: spaţii 
rezidenţiale(altele decât băi sau bucătării), birouri, 
spaţii comerciale, etc.

2600x1200x15,0 mm 40 
buc/palet

10,60
kg/m2

11,85 
RON / m2

Obs:  Alte lungimi de placă sunt disponibile la cerere funcţie de limitările tehnologice din procesul de producţie şi logistice. Comenzile de acest tip pot fi supuse unei 
condiţii de cantitate minimă, iar produsele vor putea fi livrate la termen comunicat.

Plăci Knauf din gips-carton, speciale, rezistente la foc / Knauf Feuerschutzplatten  
Tip DF conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

68368 Placă Knauf DF 13 (GKF 12,5mm)
Pentru sisteme de placări, sisteme de 
compartimentare, sisteme de tavane, condiţii 
severe de sarcină termică şi/sau cu cerinţe de 
protecţie la foc; microfibre de sticlă 2% din volum. 

2600x1200x12,5 mm

palet

60 
buc/palet

10,30
kg/m2

10,75
RON / m2

68303 3000x1200x12,5 mm

39426

Placă Knauf DF 15 (GKF 15,0mm) 
Pentru sisteme de placări, sisteme de 
compartimentare, sisteme de tavane, condiţii 
severe de sarcină termică şi/sau cu cerinţe de 
protecţie la foc; microfibre de sticlă 2% din volum. 

2600x1200x15,0 mm 40 
buc/palet

12,40
kg/m2

12,70 
RON / m2

Obs:  Alte lungimi de placă sunt disponibile la cerere funcţie de limitările tehnologice din procesul de producţie şi logistice. Comenzile de acest tip pot fi supuse unei 
condiţii de cantitate minimă, iar produsele vor putea fi livrate la termen comunicat.

Capitolul 1
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Plăci Knauf din gips-carton, speciale, rezistente la umiditate 
Knauf Bauplatten, imprägniert  
Tip H2 conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
 livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

207305 Placă Knauf H 13 (GKB-I 12,5mm) 
Placă impregnată pentru sisteme de placări, de 
compartimentare şi tavane; clasa H2 cu absorbție 
totală de apă <10%; pentru încăperi cu umiditate 
relativă ridicată până la 95% pe perioade scurte - 
zona duşurilor; se recomandă impermeabilizarea 
cu sistemul Flächendicht; suportă placări ceramice 
în condiţiile fişelor tehnice Knauf.  
Pentru spaţii având o umiditate relativă a aerului 
permanentă mai mică de 70%, ex: băi şi bucătării 
rezidenţiale etc.

2000x1200x12,5 mm

palet

60  
buc/palet

8,20
kg/m2

11,05 
RON / m2

89637 2500x1200x12,5 mm

496363 2600x1200x12,5 mm

73741* 2800x1200x12,5 mm

68367 3000x1200x12,5 mm

49452*

Placă Knauf H 15 (GKB-I 15,0mm)
Placă impregnată pentru sisteme de placări, de 
compartimentare şi tavane; clasa H2 cu absorbție 
totală de apă <10%; pentru încăperi cu umiditate 
relativă ridicată până la 95% pe perioade scurte - 
zona duşurilor; se recomandă impermeabilizarea 
cu sistemul Flächendicht; suportă placări ceramice 
în condiţiile fişelor tehnice Knauf.  
Pentru spaţii având o umiditate relativă a aerului 
permanentă mai mică de 70%, ex: băi şi bucătării 
rezidenţiale etc.

2600x1200x15,0 mm 40  
buc/palet

10,60     
kg/m2

14,70 
RON / m2

NOTĂ: Pt. cele mai bune rezultate, la şpăcluirea rosturilor plăcilor H, se recomandă masa de şpaclu Uniflott Imprägniert în combinație cu una din benzile de armare Knauf.  
Obs:  Alte lungimi de placă sunt disponibile la cerere funcţie de limitările tehnologice din procesul de producţie şi logistice. Comenzile de acest tip pot fi supuse unei 
condiţii de cantitate minimă, iar produsele vor putea fi livrate la termen comunicat.

Plăci Knauf din gips-carton, speciale, rezistente la foc şi umiditate 
Knauf Feuerschutzplatten, imprägniert  
Tip DFH2 conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol      Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

496378

Placă Knauf DFH 13 (GKF-I 12,5mm) 
Placă impregnată pt. sisteme de placări, sisteme 
de compartimentări, sisteme de tavane, în încăperi 
cu umiditate ridicată şi cu cerinţe de protecţie la 
foc, armare dispersă cu microfibre de sticlă 2% din 
volum, clasa H2 cu absorbţie totală de apă<10%. 
Pentru spaţii având o umiditate relativă a aerului 
permanentă mai mică de 70%, ex: băi şi bucătării 
rezidenţiale etc.

2600x1200x12,5 mm

palet

60 
buc/palet

10,70
kg/m2

14,90
RON / m2

50097*

Placă Knauf DFH 15 (GKF-I 15,0mm)
Placă impregnată pt. sisteme de placări, sisteme 
de compartimentări, sisteme de tavane, în încăperi 
cu umiditate ridicată şi cu cerinţe de protecţie la 
foc, armare dispersă cu microfibre de sticlă 2% din 
volum, clasa H2 cu absorbţie totală de apă<10%.

2600x1200x15,0 mm 40 
buc/palet

13,00
kg/m2

17,85
RON / m2

NOTĂ: Se recomandă ca şpăcluirea rosturilor să se realizeze cu masă de şpaclu Uniflott Imprägniert + bandă de armare Kurt 
Obs:  Alte lungimi de placă sunt disponibile la cerere funcţie de limitările tehnologice din procesul de producţie şi logistice. Comenzile de acest tip pot fi supuse unei 
condiţii de cantitate minimă, iar produsele vor putea fi livrate la termen comunicat.

Capitolul 1



24 Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017

Plăci flexibile Knauf din gips-carton, speciale / Knauf Formplatte  
Tip D conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

252808

Placă Knauf Formplatte (GKB 6.5mm)
Placă din gips-carton cu miez flexibil din ipsos, 
cu densitate controlată, destinată realizării 
suprafețelor curbe; la curbare uscată raza minimă 
de curbare 1m; la curbare umedă raza minimă de 
curbare 300 mm; stabilitate în timp, fără tensiuni 
remanente.  
Pentru spaţii având o umiditate relativă a 
aerului permanentă mai mică de 60%, ex: spaţii 
rezidenţiale(altele decât băi sau bucătării), birouri, 
spaţii comerciale, etc.

2500x1200x6,5 mm palet 64 
buc/palet

5,2
kg/m2

18,00
RON / m2

Plăci Knauf Midi din gips-carton, speciale, lăţime 600 mm / Knauf Midi  
Tip A, respectiv H2 conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Midi 600

496387

Placă Knauf Midi A 10 (GKB Midi 9,5mm)
Placă din gips-carton neinclusă în sistemele Knauf 
(excepţie: pt. sistemul de șapă uscată flotantă 
unde se foloseşte ca placă de repartiţie și sistemul 
de placare prin lipire W611);  
se poate folosi la elemente decorative simple,  
în încăperi tip debarale, arhive, etc,  
pentru condiţii normale de exploatare.  
Pentru spaţii având o umiditate relativă a 
aerului permanentă mai mică de 60%, ex: spaţii 
rezidenţiale(altele decât băi sau bucătării), birouri, 
spaţii comerciale, etc.

2000x600x9,5 mm

palet

80 
buc/palet

6,90
kg/m2

8,25
RON / m2

496388

Placă Knauf Midi A 13 (GKB Midi 12,5mm)
Pentru sisteme de placări, sisteme de 
compartimentare, sisteme de tavane; pentru 
condiţii normale de exploatare; poate fi utilizată în 
componența anumitor sisteme de compartimentare 
rezistente la foc. Pentru spaţii având o umiditate 
relativă a aerului permanentă mai mică de 
60%, ex: spaţii rezidenţiale(altele decât băi sau 
bucătării), birouri, spaţii comerciale, etc.

2000x600x12,5 mm 60 
buc/palet

8,80
kg/m2

9,55
RON / m2

Midi 600 

496389

Placă Knauf Midi H 13  
(GKB-I Midi 12,5mm) 
Placă impregnată pentru sisteme de placări, 
de compartimentare şi tavane; pentru încăperi 
cu umiditate relativă ridicată până la 95% pe 
perioade scurte - zona duşurilor; se recomandă 
impermeabilizarea cu sistemul Flächendicht ; 
suportă placări ceramice în condiţiile fişelor  
tehnice Knauf. Pentru spaţii având o umiditate 
relativă a aerului permanentă mai mică de 70%, 
ex: băi şi bucătării rezidenţiale etc.

2000x600x12,5 mm 60 
buc/palet

8,80
kg/m2

13,95
RON / m2

Capitolul 1

Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Plăci Knauf Piano din gips-carton, speciale, pentru izolare fonică / Knauf Piano  
Tip D, respectiv DF conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

509717

Placă fonică Knauf Piano D 13
(GKB 12,5mm)
Placă cu densitate superioară controlată,
pentru sisteme de placări, sisteme de pereți
de compartimentare, sisteme de tavane
cu performanțe superioare de izolare fonică.

2600x1200x12,5 mm

palet 60 
buc/palet

10,90
kg/m2

11,10
RON / m2

496393

Placă fonică Knauf Piano DF 13  
(GKF 12,5mm)
Placă cu densitate superioară controlată, armare 
dispersă cu microfibre de sticlă 2% din volum;  
pentru sisteme de placări, sisteme de pereți  
de compartimentare, sisteme de tavane  
cu performanțe superioare de izolare fonică  
și cerințe de protecție la foc.

2000x1200x12,5 mm 12,60
RON / m2

Plăci Knauf Diamant din gips-carton, speciale, pentru izolare fonică,  
rezistență la impact, umiditate și foc / Knauf Diamant  
Tip DFH2IR conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

82214

Placă Knauf Diamant (GKFI 12,5 mm)
Placă din gips-carton, cu densitate majorată  
pentru izolare fonică, rezistenţă la impact/seism, 
umiditate şi foc. Are rigiditate crescută.  
De asemenea conferă o atenuare fonică 
superioară plăcilor fonice obişnuite.  
Se recomandă pt. utilizarea în clădiri  
cu aglomerări de persoane, rezidenţiale şi cu 
pretenţii ridicate asupra parametrilor finisajelor.  
Preia sarcini în consolă cu 15% mai mari faţă de 
plăcile Knauf de tip A13. Pentru spaţii având o 
umiditate relativă a aerului permanentă mai mică 
de 70%, ex: băi şi bucătării rezidenţiale etc.

2600x1200x12,5 mm

buc 40 
buc/palet

13,00
kg/m2

23,30
RON / m2

122818

Placă Knauf Diamant (GKFI 15 mm)
Placă din gips-carton, cu densitate majorată  
pentru izolare fonică, rezistenţă la impact/seism, 
umiditate şi foc. Are rigiditate crescută.  
De asemenea conferă o atenuare fonică 
superioară plăcilor fonice obişnuite.  
Se recomandă pt. utilizarea în clădiri  
cu aglomerări de persoane, rezidenţiale şi cu 
pretenţii ridicate asupra parametrilor finisajelor.  
Preia sarcini în consolă cu 15% mai mari faţă de 
plăcile Knauf de tip A15. Pentru spaţii având o 
umiditate relativă a aerului permanentă mai mică 
de 70%, ex: băi şi bucătării rezidenţiale etc.

2600x1200x15 mm 16,40
kg/m2

27,95
RON / m2

NOTĂ: Se recomandă ca şpăcluirea rosturilor să se realizeze în medii uscate cu masă de şpaclu Uniflott + bandă de hârtie şi în medii umede cu masă de şpaclu Uniflott 
Imprägniert + bandă de armare Kurt, iar fixarea plăcilor pe profile să se facă cu şuruburi autofiletante Diamant XTN.
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Plăci Knauf Silentboard din gips-carton, speciale, pentru cerinţe 
superioare de izolare fonică / Knauf Silentboard  
Tip DF conform SR EN 520, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

 

413366

Placă Knauf Silentboard (GKF 12,5mm)
Placă de înaltă densitate pt. sisteme de placări, 
sisteme de compartimentări, sisteme de tavane  
cu izolare fonică superioară plăcilor fonice  
din gips-carton obişnuite. Prin densitatea ridicată  
a plăcii (17,5 kg/m2) și elasticitatea deosebită, 
undele sonore sunt practic blocate.  
Pentru încăperi cu cerinţe de protecţie la foc.

2500x625x12,5 mm buc 42  
buc/palet

17,50       
kg/m2

66,80 
RON / m2

Plăci Knauf Drystar, speciale, pentru medii umede / Knauf Drystar  
Tip GM-FH1IR conform EN 15283-1, clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1 

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

AK

SVDRY

Placă Knauf Drystar (GM-FH1IR12,5mm)
Placă din ipsos acoperită împâslitură hifrofugată 
pe întreaga suprafaţă, pentru realizarea pereţilor, 
tavanelor, placărilor de ghene,  
în spaţii interioare cu umiditate ridicată, sau 
contact direct cu apa de tipul băilor, piscinelor 
cu ventilație monitorizată, vestiarelor, holurilor 
saunelor sau bucătăriilor restaurantelor.  
Poate fi utilizată şi la exterior pentru realizarea 
tavanelor neexpuse la acţiunea directă a 
intemperiilor.  
Placă rezistentă la apă, foc, impact, cu rigiditate 
crescută, constituind suportul ideal pentru placările 
ceramice. Este impregnată cu soluţie anti-mucegai. 
Se prelucrează prin aceleaşi procedee folosite la 
plăcile de gips-carton.

2400x1250x12,5 mm buc 50  
buc/palet

11,00       
kg/m2

48,40 
RON / m2

NOTĂ: Se recomandă ca şpăcluirea rosturilor şi totodată a întregii plăci să se realizeze cu masă de şpaclu Drystar-Filler + bandă de armare Kurt, iar fixarea plăcilor pe 
profile să se facă cu şuruburi autofiletante anticorozive Knauf Drystar XTN. 

Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Elemente prefabricate din plăci de gips-carton Knauf 
Placă tip A13 (GKB 12,5 mm)  
Elementele prefabricate se livrează lipite. La cerere, elementele prefabricate pot fi livrate şi desfăşurate, lipirea urmând a fi făcută în şantier. 
Montajul pe scheletul metalic se face prin intermediul şuruburilor.

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

element

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

CA001**
Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton 
Knauf - colț exterior

 
Lungime element 2,00 m

a = b = 100 mm

buc buc

0,40 kg 62,00 
RON / buca = b = 200 mm 0,70 kg

CA002**
a = b = 300 mm 1,00 kg 73,00 

RON / buca = b = 400 mm 1,40 kg

CA003**
a = b = 500 mm 1,70 kg 85,00 

RON / buca = b = 600 mm 2,00 kg

CA004**
Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton 
Knauf - colț interior

 
Lungime element 2,00 m

a = b = 100 mm 0,40 kg 62,00 
RON / buca = b = 200 mm 0,70 kg

CA005**
a = b = 300 mm 1,00 kg 73,00 

RON / buca = b = 400 mm 1,40 kg

CA006**
a = b = 500 mm 1,70 kg 85,00 

RON / buca = b = 600 mm 2,00 kg

CA007** Elemente prefabricate  
din plăci de gips-carton  
Knauf - capăt placă simplu

Lungime element 2,00 m

a = 100 mm  b = 12,5 mm 0,20 kg 58,00 
RON / buca = 200 mm  b = 12,5 mm 0,40 kg

CA008**
a = 300 mm  b = 12,5 mm 0,60 kg 62,00 

RON / buca = 400 mm  b = 12,5 mm 0,70 kg

CA009**
a = 500 mm  b = 12,5 mm 0,90 kg 70,00 

RON / buca = 600 mm  b = 12,5 mm 1,10 kg

CA010**

Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton  
Knauf - tip U

c

Lungime element 2,00 m

       a = c = 150 mm    b = 50 mm 0,60 kg

108,00 
RON / buc

       a = c = 150 mm    b = 75 mm 0,70 kg

       a = c = 150 mm    b = 100 mm 0,70 kg

       a = c = 150 mm    b = 125 mm 0,70 kg

       a = c = 150 mm    b = 150 mm 0,80 kg

       a = c = 150 mm    b = 175 mm 0,80 kg

       a = c = 50 mm      b = 25 mm 0,30 kg

       a = c = 75 mm      b = 25 mm 0,30 kg

       a = c = 100 mm    b = 25 mm 0,40 kg

       a = c = 125 mm    b = 25 mm 0,50 kg

       a = c = 150 mm    b = 25 mm 0,60 kg

       a = c = 175 mm    b = 25 mm 0,70 kg

CA011**

Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton  
Knauf - tip J

Lungime element 2,00 m

a = 50 mm  b = 50 mm    c = 250 mm 0,60 kg

108,00 
RON / buc

a = 50 mm  b = 75 mm    c = 250 mm 0,70 kg

a = 50 mm  b = 100 mm  c = 250 mm 0,70 kg

a = 50 mm  b = 125 mm  c = 250 mm 0,70 kg

a = 50 mm  b = 150 mm  c = 250 mm 0,80 kg

a = 50 mm  b = 175 mm  c = 250 mm 0,80 kg

a = 50 mm  b = 25 mm    c = 80 mm 0,30 kg

a = 50 mm  b = 25 mm    c = 100 mm 0,30 kg

a = 50 mm  b = 25 mm    c = 120 mm 0,40 kg

a = 50 mm  b = 25 mm    c = 140 mm 0,40 kg

a = 50 mm  b = 25 mm    c = 160 mm 0,40 kg

a = 50 mm  b = 25 mm    c = 180 mm 0,50 kg
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Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

element

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

CA012**

Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton 
Knauf - tip L închis

Lungime element 2,00 m

a = 150 mm b = 50 mm    c = 25 mm

buc buc

0,50 kg

150,00 
RON / buc

a = 150 mm b = 60 mm    c = 25 mm 0,50 kg

a = 150 mm b = 70 mm    c = 25 mm 0,50 kg

a = 150 mm b = 80 mm    c = 25 mm 0,60 kg

a = 150 mm b = 90 mm    c = 25 mm 0,60 kg

a = 150 mm b = 100 mm  c = 25 mm 0,60 kg

CA013**

Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton 
Knauf - canal concav

Lungime element 2,00 m

a = 150 mm b = 50 mm   c = 50 mm 0,80 kg

200,00 
RON / buc

a = 150 mm b = 50 mm   c = 60 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 70 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 80 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 90 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 100 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 50 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 60 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 70 mm 1,00 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 80 mm 1,00 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 90 mm 1,00 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 100 mm 1,00 kg

CA014**

Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton 
Knauf - canal convex

Lungime element 2,00 m

a = 150 mm b = 50 mm   c = 50 mm 0,80 kg

200,00 
RON / buc

a = 150 mm b = 50 mm   c = 60 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 70 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 80 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 90 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 50 mm   c = 100 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 50 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 60 mm 0,90 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 70 mm 1,00 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 80 mm 1,00 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 90 mm 1,00 kg

a = 150 mm b = 100 mm c = 100 mm 1,00 kg

CA015**

Elemente prefabricate 
din plăci de gips-carton 
Knauf - tip riglă

Lungime element 2,00 m

a = 40 mm  b = 25 mm  c = 100 mm 0,40 kg

195,00 
RON / buc

a = 50 mm  b = 25 mm  c = 120 mm 0,50 kg

a = 50 mm  b = 25 mm  c = 140 mm 0,50 kg

a = 50 mm  b = 25 mm  c = 160 mm 0,60 kg

a = 70 mm  b = 25 mm  c = 180 mm 0,70 kg

a = 80 mm  b = 25 mm  c = 200 mm 0,70 kg

Notă: La cerere elementele prefabricate Knauf: 
- se pot realiza şi din alte tipuri de plăci din gips-carton (H, F sau FH). Pentru acestea, cotaţiile comerciale se vor stabili, funcţie de tipul de placă ales. 
- pot fi livrate și la alte dimensiuni, forme (în baza unor detalii sau schiţe tehnice) sau desfăşurate (nelipite).
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29Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017

Capitolul 2
Plăci fonoabsorbante 
din gips-carton  
Knauf Cleaneo®Akustik  
� Plăci Knauf Cleaneo® Akustik   
   cu perforaţii pe toată suprafaţa:
       - cant FF

� Plăci Knauf Cleaneo® Akustik   
   cu perforaţii în blocuri
       - Blocklochung
       - Slotline

� Scule, accesorii şi amorse Knauf pt.   
   sistemele Cleaneo® Akustik
       

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
cu fibre celulozice (Gipsfaser) 53

6 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL®    
pe bază de ciment 59

7 Profile metalice Knauf 71

8 Benzi, șuruburi, dibluri 75

9 Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale şi scule pentru sisteme uscate 81

10 Ipsosuri şi gleturi gata preparate 89

11 Trape de vizitare Knauf 101

12 Tavane casetate 107

13 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 123

14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
de gips 137

15 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® 
pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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Plăci Knauf Cleaneo® Akustik din gips-carton cu perforații 
fonoabsorbante şi zeoliţi pentru fi ltrarea aerului

Plăcile Knauf Cleaneo® Akustik sunt plăci din gips-carton 
care conţin zeoliţi – componenţi minerali cu efect de fi ltrare 
(reţin mirosurile, reţin şi dezintegrează substanţele nocive 
şi mirosurile – ex: formaldehida degajată de mobilă). 
Plăcile Knauf Cleaneo® Akustik sunt plăci recomandate 
pentru îmbunătăţirea acusticii încăperilor, 
au capacitatea de absorbţie a undelor reverberante – reduc efectul 
de ecou; pe spatele plăcii este aplicat un strat subţire de pâslă; 
clase de absorbţie fonică C, D.

Domeniu de aplicare:
•  Spitale, centre de îngrijire
•  Hoteluri, restaurante, cantine (reţin mirosurile degajate)
•  Birouri, mall-uri, galerii comerciale, hipermarket-uri
•  Şcoli, grădiniţe, creşe şi alte unităţi de învăţământ
•  Alte încăperi şi clădiri publice

aer fi ltrat

aer cu impurităţi şi mirosuri

Efect de 
fi ltrare 
a aerului

EFECTUL CLEANEO®

Structura plăcii Knauf Cleaneo® AkustikCant FF pentru placa Cleaneo® 

Avantaje
● nu este necesară amorsarea în şantier a canturilor   
  (canturile FF sunt amorsate din fabrică)
● predefi nirea rosturilor se realizează direct prin alăturarea 
   unui cant SK cu un cant FF
● pentru alinierea perforațiilor se folosește un dreptar

Placă Knauf Cleaneo FF

carton

miez de ipsos

carton

pâslă

Plăci Knauf Cleaneo® Akustik. Tipuri de perforaţii

Perforaţii rotunde 
dispuse uniform

Perforaţii pătrate 
dispuse uniform

Perforaţii rotunde 
dispuse intercalat

Perforaţii rotunde 
dispuse aleator

Perforaţii 
tip slotline
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Plăci Knauf Cleaneo® Akustik perforate pe întreaga suprafaţă. Caracteristici tehnice  
Tip Perforaţie Procent

Perforare
Absorbţie Fonică αw

(fără Vată Minerală)

 

Dimensiunea golului dintre placa 
perforată şi stratul suport  

de care este fixat sistemul Cleaneo

Absorbţie Fonică αw
(valoare obţinută montând în spatele 

plăcii Vată Minerală tip KR S sau  
KR SK, grosime 40 mm,  

Afr ≥ 5 kPa·s/m2*)

 

Dimensiunea golului dintre placa 
perforată şi stratul suport  

de care este fixat sistemul Cleaneo

Interax 
Profil 

de 
Montaj

Tip Cant

SK FF Linear
% 65 mm 200 mm 400 mm 65 mm 200 mm 400 mm mm

Perforaţii rotunde 
dispuse uniform 

6/18 R 8,7 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 333 ● ● -

8/18 R 15,5 0,60 0,60 0,60 0,70 0,65 0,65 333 ● ● ●

10/23 R 14,8 0,60 0,60 0,60 0,70 0,65 0,65 333,5 ● ● ●

12/25 R 18,1 0,60 0,65 0,65 0,75 0,70 0,70 333,3 ● ● ●

15/30 R 19,6 0,60 0,65 0,65 0,75 0,70 0,70 330 ● ● -

Perforaţii pătrate 
dispuse uniform

8/18 Q 19,8 0,60 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 333 ● ● -

12/25 Q 23,0 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 0,75 333,3 ● ● ●

Perforaţii rotunde 
dispuse intercalat

8/12/50 R 13,1 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,60 333,3 ● ● -

12/20/66 R 19,6 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,70 330 ● ● ●

Perforaţii rotunde 
dispuse aleator

8/15/20 R 9,9 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 312,5 ● ● -

12/20/35 R 9,8 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 312,5 ● ● -

● Cant standard 
● Tipuri de cant la cerere

Plăci Knauf Cleaneo® Akustik perforate tip slotline. Caracteristici tehnice  
Tip Perforaţie Procent

Perforare
Absorbţie Fonică αw

(fără Vată Minerală)

 

Dimensiunea golului dintre placa 
perforată şi stratul suport  

de care este fixat sistemul Cleaneo

Absorbţie Fonică αw
(valoare obţinută montând în spatele 

plăcii Vată Minerală tip KR S sau  
KR SK, grosime 40 mm,  

Afr ≥ 5 kPa·s/m2*)

 

Dimensiunea golului dintre placa 
perforată şi stratul suport  

de care este fixat sistemul Cleaneo

Interax 
Profil 

de 
Montaj

Tip Cant

HRK / 
SFK 4SK 4AK

% 65 mm 200 mm 400 mm 65 mm 200 mm 400 mm mm

Design B4 13,7 0,55 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 300 ● ● ●

Design B5 10,9 0,50 0,50 0,50 0,50 0,55 0,50 300 ● ● ●

Design B6 15,9 0,55 0,50 0,55 0,60 0,65 0,60 300 ● ● ●

● Cant standard 
● Tipuri de cant la cerere
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Tipuri de perforaţii pt. plăci Knauf Cleaneo® Akustik  
din gips-carton cu perforații şi zeoliţi pt. purificarea aerului  
Knauf Cleaneo® Akustikplatten

66 mm16,5 mm

12 mm12 mm 12 mm17 mm 17 mm20 mm

X x 66X x 50

50 mm12,5 mm

8 mm 8 mm
8,5
mm 12 mm15 mm 15 mm

X x 18

18 mm 18 mm9 mm

6
mm

6
mm

6
mm

6
mm12 mm 12 mm

X x 18

18 mm 18 mm9 mm

5
mm

8
mm

8
mm

8
mm10 mm 10 mm

X x 23

23 mm 23 mm11,5 mm

6,5
mm 10 mm 10 mm 10 mm13 mm 13 mm

X x 25

25 mm 25 mm12,5 mm

6,5
mm 12 mm 12 mm 12 mm13 mm 13 mm

X x 30

30 mm 30 mm15 mm

7,5
mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

8 mm

15 mm

20 mm 20 mm

12 mm

35 mm

Perforaţii rotunde (R) dispuse uniform pe toată suprafața plăcii

Perforaţii rotunde (R) dispuse intercalat pe toată suprafața plăcii

Perforaţii rotunde (Plus R) dispuse aleator pe toată suprafața plăcii

6/18 R
αw = 0,50

8/18 R
αw = 0,65

10/23 R
αw = 0,65

12/25 R
αw = 0,70

8/12/50 R
αw = 0,60

8/15/20 R
αw = 0,50

15/30 R
αw = 0,70

12/20/66 R
αw = 0,70

12/30/35 R
αw = 0,45

X x 18

18 mm 18 mm9 mm

5
mm

8
mm

8
mm

8
mm

8
m

m
8

m
m

10 mm 10 mm

1
0

 m
m

1
0

 m
m

X x 25

25 mm 25 mm12,5 mm

6,5
mm 12 mm 12 mm

1
2

 m
m

12 mm

1
2

 m
m

13 mm

1
3

 m
m

13 mm

1
3

 m
m

Perforaţii pătrate (Q) dispuse uniform pe toată suprafața plăcii

8/18 Q
αw = 0,75

12/25 Q
αw = 0,75

NOTĂ
Dimensiunea  plenumului considerat pentru αw  este de 400 mm.
Funcție de dimensiunea plenumului se pot obține alte valori αw, vă rugăm să consultați fișa tehnică Knauf D12. 
Valorile αw sunt date pentru situaţia în care în spatele placilor nu se adaugă vată minerală.
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Plăci Knauf Cleaneo® Akustik FF din gips-carton cu perforații dispuse 
uniform pe toată suprafața plăcii şi zeoliţi pt. purificarea aerului 
Knauf Cleaneo® Akustikplatten

Cant FF- cu perforaţii rotunde (R) dispuse uniform pe toată suprafața plăcii

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

94386*
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
6/18 R cant FF

pâslă neagră 
1998x1188x12,5 mm

buc 25 
buc/palet

8,90
kg/m2

53,15 
RON / m2

94387* pâslă albă 

533832
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
8/18 R cant FF

pâslă neagră
1998x1188x12,5 mm 8,30

kg/m2

94397* pâslă albă 

94420*
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
10/23 R cant FF

pâslă neagră  
2001x1196x12,5 mm 8,30

kg/m2

94421* pâslă albă

533990
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
12/25 R cant FF

pâslă neagră 
2000x1200x12,5 mm 8,00

kg/m2

94429* pâslă albă 

94445*
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
15/30 R cant FF

pâslă neagră 
1980x1200x12,5 mm 8,40

kg/m2

94446* pâslă albă 

Cant FF-  cu perforaţii pătrate (Q) dispuse uniform pe toată suprafața plăcii

533988
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
8/18 Q cant FF

pâslă neagră 
1998x1188x12,5 mm

buc 25 
buc/palet

7,80
kg/m2

53,15
RON / m2

94413* pâslă albă 

533999
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
12/25 Q cant FF

pâslă neagră 
2000x1200x12,5 mm 7,50

kg/m2

94438* pâslă albă

Cant FF - cu perforaţii rotunde (R) dispuse intercalat pe toată suprafața plăcii

71385*
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
8/12/50 R cant FF

pâslă neagră

2000x1200x12,5 mm

buc 25 
buc/palet

8,50
kg/m2

56,05
RON / m2

71387* pâslă albă

94474*
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
12/20/66 R cant FF

pâslă neagră 

1980x1188x12,5 mm 7,50
kg/m2

94475* pâslă albă 

Cant FF - cu perforaţii rotunde (PLUS R) dispuse aleator pe toată suprafața plăcii

534007
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
8/15/20 PLUS R cant FF

pâslă neagră 

1200x1998x12,5 mm

buc 25 
buc/palet

7,50
kg/m2

56,05
RON / m2

94484* pâslă albă 

94495*
Placă Knauf Cleaneo® Akustik  
12/20/35 PLUS R cant FF

pâslă neagră 

1875x1200x12,5 mm

94496* pâslă albă 

Capitolul 2

CARACTERISTICI Knauf Cleaneo® Akustik FF
● nu este necesară amorsarea în şantier a canturilor (canturile FF sunt amorsate din fabrică)
● predefinirea rosturilor se realizează direct prin alăturarea unui cant SK cu un cant FF
● pentru alinierea perforaţiilor se folosește un dreptar 
● şpăcluirea rosturilor se face cu Knauf Uniflott, având un consum de 60 g/m2
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Plăci Knauf Cleaneo® Akustik Linear perforate în blocuri 
din gips-carton cu perforații şi zeoliţi pt. purificarea aerului 
Moduri de dispunere a perforaţiilor
Knauf Cleaneo® Blocklochung

Design B4

Knauf Cleaneo® Akustik Slotline

1200 mm

~
2
4
0
0
 m

m

1200 mm

~
2
4
0
0
 m

m

1200 mm

~
2
4
0
0
 m

m

Design B5 Design B6

1200 mm

~
2
4
0
0
 m

m

1200 mm

~
2
4
0
0
 m

m

1200 mm

~
2
4
0
0
 m

m

Design B4 Design B5 Design B6

Disponibile pt. 6/18R, 8/18R, 10/23R, 12/25R, 15/30R, 8/18Q, 12/25Q

Disponibile pt. Slotline 5/82/15,4Q
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Plăci Knauf Cleaneo® Akustik perforate în blocuri  
din gips-carton cu perforații şi zeoliţi pt. purificarea aerului  
Knauf Cleaneo® Blocklochung
Cant HRK / SFK - cu perforaţii rotunde (R) şi pătrate (Q) dispuse în blocuri

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Tip
perforaţie Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

71428**

Placă Knauf 
Cleaneo® Akustik
cu perforaţii  
în blocuri,  
cant HRK / SFK 
  
(pâslă neagră  
sau pâslă albă)

 6/18 R

2448x1224x12,5 mm

buc 25
buc/palet

9,00
kg/m2

59,25
RON / m2

16

8/18 R

10/23 R 2392x1196x12,5 mm

12/25 R

2400x1200x12,5 mm

15/30 R

8/18 Q 2448x1224x12,5 mm

12/25 Q 2400x1200x12,5 mm

OBS.: În comandă trebuie specificat: codul 71428**, tipul de blocuri (B4, B5 sau B6), tipul de perforaţii (ex. 6/18 R) şi culoarea pâslei (neagră sau albă). 

Knauf Cleaneo® Akustik Slotline 
Cant HRK / SFK - cu perforaţii alungite (Slotline) dispuse în blocuri

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Tip
perforaţie Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

76187**

Placă Knauf 
Cleaneo® Akustik
cu perforaţii tip 
Slotline  
în blocuri,  
cant HRK / SFK 
(pâslă neagră  
sau pâslă albă)

41
,2 mm

82 mm

B4
Slotline

2400x1200x12,5 mm buc 25
buc/palet

9,30
kg/m2

59,25
RON / m276188** B5

Slotline

76189** B6
Slotline

OBS.: În comandă trebuie specificat: codul, tipul de blocuri (B4, B5 sau B6), tipul de perforaţii (ex. B4 Slotline) şi culoarea pâslei (neagră sau albă). 

Capitolul 2

Design B4

Design B4

Design B5

Design B5

Design B6

Design B6

Tipuri de blocuri  
cu perforaţii 
dispuse uniform: 
R - perforaţii rotunde
Q - perforaţii pătrate

Tipuri de blocuri  
cu perforaţii Slotline
dispuse uniform
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Scule, accesorii şi amorse Knauf pentru sistemele Cleaneo® Akustik

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Şpăcluirea rosturilor plăcilor cu canturi 4SK şi 2SK/2FF
cu masă de şpaclu Knauf Uniflott (60 g/m2 pentru 2SK/2FF)

253631

Knauf Uniflott - Masă de șpaclu
Euroclasa A1, mortar uscat pe bază de ipsos special, 
pe bază de α gips; îşi păstrează volumetria în 
procesul de uscare; utilizare diversificată; se foloseşte 
după caz cu sau fără bandă de armare de hârtie sau 
bandă Kurt pentru umplerea rosturilor  
la îmbinările de gips-carton, rezolvând îmbinările 
din considerent minim tehnic; recomandat pentru 
umplerea rosturilor la plăci acustice Cleaneo® 
(consum aprox. 60 g/m2 pentru 2SK/2FF),  
plăci din ipsos armat cu fibre celulozice, îmbinarea 
blocheților din ipsos și pentru gletuirea tuturor plăcilor 
din gips și a tencuielilor drișcuite. Conferă siguranţă şi 
productivitate ridicată; recomandat pentru utilizare în 
spații umede, băi și bucătării rezidențiale; consum cca 
250 g/m² pentru tencuială uscată. În sistem Vidifloor 
se utilizează ca adeziv între cele două straturi de 
plăci întins cu gletiera cu dinţi de 3 mm cât şi pentru 
şpăcluirea rostului SK-SK, fără a utiliza bandă de 
armare. Consum 950 g/m2. Pentru realizarea rosturilor 
plăcilor de gips-carton, consumurile sunt:
120 g/m2 pt realizare Q1
110 g/m2 pt upgrade de la Q1 la Q2
70 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus

sac 25 kg

buc buc     

25,00
kg/buc

138,40
RON / buc

253630 sac 5 kg 5,00
kg/buc

28,85
RON / buc

4707

Tub adaptor reîncărcabil pt. 
aplicare Knauf Uniflott  
Tub (gol) pentru umplere cu masă de şpaclu 
Knauf Uniflott cu piston şi cap de aplicare în formă 
specială pentru chituirea plăcilor Knauf Cleaneo. 
Se foloseşte împreună cu un pistol universal  
pt. aplicare Knauf Uniflott, chituri şi masticuri  
în folie PE.  
Tubul adaptor nu se poate folosi pentru aplicarea 
chiturilor şi masticurilor ambalate în folie PE 550ml.

-

cutie

1 
buc/cutie

0,12 
kg/cutie 

96,00 
RON / cutie

447551*

Pistol universal pt. aplicare Knauf 
Uniflott, chituri şi masticuri în folie PE
Pistol cu tub (gol) reîncărcabil, piston şi cap  
de aplicare.

1 buc 1,00
kg/buc

180,00
RON / buc

73962*

Șpaclu pt. finisarea capetelor șuruburilor 
SN la plăcile Knauf Cleaneo
Șpaclu pentru șpăcluirea capetelor de șurub de pe 
suprafața plăcilor Cleaneo.
Previne colmatarea perforațiilor prin dispunerea 
exactă a masei de șpaclu pe capătul de șurub.
Nu este necesar în cazul utilizării fixărilor  
tip Cleaneo Caps.

- buc 0,13 
kg/buc

51,00
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

Şuruburi şi elemente de fi xare (Caps-uri) ale plăcilor Knauf Cleaneo® Akustik pe profi le metalice

3503 Şurub autofi letant SN pt. plăci Knauf 
Cleaneo®  
Cap conic, fi let simplu, pas mediu, vârf ascuţit, TMN; 
recomandat pt. fi xarea plăcilor Knauf Cleaneo la 
placările cu o singură placă, universal; pt. lemn şi 
profi le metalice cu grosimi de până la 0,7 mm.

SN 3,5 x 30 mm

cutie

1000
buc/cutie

 1,60
kg/cutie  

43,50
RON / cutie

509471 250
buc/cutie

0,40
kg/cutie

19,80
RON / cutie

248099*

Elemente de fi xare Cleaneo® Caps
pt. fi xarea plăcilor prin perforaţii.
(se livrează împreună cu şuruburile aferente,
+ 1 bit / cutie).
Reprezintă o alternativă la fi xarea cu șuruburi SN.
Atenţie: Cleaneo® Caps 8R se montează 
în combinaţie cu profi l special CD 70 / 27.

8R

500 
buc/
cutie

1,60 
kg/cutie 

415,00
RON / cutie248102* 10R

248103* 12R

525502* 12,5Q 457,00
RON / cutie

Profi l CD special cu dimensiunea majorată a tălpii 
(necesar numai în cazul fi xării cu caps-uri a plăcilor Knauf Cleaneo® Akustik cu perforaţii 8/18R)

448397*

Profi l CD special cu dimensiunea 
majorată a tălpii 70 / 27 
Pentru utilizarea în combinaţie cu plăcile Knauf 
Cleaneo® Akustik 8/18R şi elemente de fi xare 
Cleaneo® Caps 8R, ca profi l de montaj, 
compatibil cu accesoriile metalice standard 
pt. profi lele CD 60. 
Profi lul portant (la tavanele pe dublă direcţie) 
va fi  profi lul standard CD 60/27. 
Cantitate minimă 500 m.

3000 mm leg mică

10 
buc/leg 

mică

150 
buc/leg 
mare

63 
kg/100 m

6,30
RON / m

Profi l metalic Knauf CD şi Knauf UD pt. tavane şi placări

513443

Profi l Knauf CD 60
Profi l metalic pentru placări şi tavane.

3000 mm

leg mică

12 buc/
leg mică

180 
buc/leg 
mare

56,00 
kg/100 m

4,70
RON / m321960 4000 mm

322640* lungime specială

322588
Profi l Knauf UD 28
Profi l metalic pentru placări şi tavane. 3000 mm

16 buc/
leg mică

448 
buc/leg 
mare

38 
kg/100 m

3.10
RON / m

Capitolul 2
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Capitolul 3
Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc
� Sisteme cu plăci Knauf Fireboard  
   pentru protecția la foc a structurilor  
   metalice și a tubulaturilor HVAC  
   și de desfumare, pentru realizarea  
   placărilor și a pereților cu rezistență la foc

� Sisteme Knauf Firewin

       - Sisteme cu plăci Knauf Vermiboard   
         pentru protecția la foc a structurilor  
         metalice, pentru realizarea tubulaturilor  
         HVAC și de desfumare cu rezistență  
         la foc (in-out / out-in)

       - Vopsea termospumantă pentru protecția 
         la foc a structurilor metalice

       - Mortare speciale pentru protecția la foc  
         a structurilor metalice și/sau  
         a elementelor din beton armat

       - Mastic de etanșare pentru treceri  
         de conducte, rosturi de dilatare  
         și structurale prin pereți masivi  
         și din gips-carton

       - Coliere de etanșare la foc pentru  
         treceri de conducte/tuburi prin elemente  
         de construcție masive (pereți și planșee)  
         și prin sisteme din gips-carton  
         (placări, pereți)
       

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
cu fibre celulozice (Gipsfaser) 53

6 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL®    
pe bază de ciment 59

7 Profile metalice Knauf 71

8 Benzi, șuruburi, dibluri 75

9 Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale şi scule pentru sisteme uscate 81

10 Ipsosuri şi gleturi gata preparate 89

11 Trape de vizitare Knauf 101

12 Tavane casetate 107

13 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 123

14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
de gips 137

15 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® 
pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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Sisteme cu plăci Knauf Fireboard pentru protecția la foc 
a structurilor metalice și a tubulaturilor HVAC și de desfumare, 
pentru realizarea placărilor și a pereților cu rezistență la foc

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de
 livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

VK

52457*
Placă Knauf Fireboard
Placă din ipsos armată dispers în masă cu fi bră de 
sticlă şi acoperită cu împâslitură din fi bră de sticlă pe 
întreaga suprafaţă, densitate ridicată, fără înveliş de 
carton; pt. protejarea antifoc a elementelor 
de rezistenţă - profi le laminate metalice sau lemn 
masiv, după caz, pt. ghene instalaţii, pt. protecția 
la foc a tubulaturilor HVAC, cât şi pentru placări, 
tavane, compartimentări cu cerinţe de rezistenţă 
la foc; clasă de reacţie la foc A1 conform SR EN 
13501-1.

2000x1250x12,5 mm

buc

50 
buc/palet

11,30
kg/m2

47,30
RON / m2

2906 2000x1250x15,0 mm 40 
buc/palet

12,50
kg/m2

49,55
RON / m2

2908 2000x1250x20,0 mm 30 
buc/palet

16,00
kg/m2

59,70
RON / m2

2907 2000x1250x25,0 mm 24 
buc/palet

20,60
kg/m2

70,45
RON / m2

2909 2000x1250x30,0 mm 20 
buc/palet

24,40
kg/m2

83,60
RON / m2

3120
Masă de şpaclu Knauf Fireboard
Pentru rostuirea/şpăcluirea 
plăcilor Knauf Fireboard.

sac 20 kg 42 
buc/palet

20,00
kg/sac

92,60
RON / buc

buc/palet

Chit de etanşare Trennwandkitt
Pentru contactul dintre profi l UW şi pardoseală, 
respectiv planşeu; elastic după întărire; 
compensează neplaneităţi importante ale suprafeţei; 
fonoizolant; se aplică cu pistol universal pt. aplicare 
Knauf Unifl ott și chituri, masticuri în folie PE.

550 ml în folie PE 20 
buc/cutie

 0,92
kg/buc

19,70
RON / buc

447551*

Pistol universal pt. aplicare Knauf 
Unifl ott, chituri şi masticuri în folie PE
Pistol cu tub (gol) reîncărcabil, piston şi cap 
de aplicare.

1 buc cutie 1 
buc/cutie

 1,00
kg/buc 

180,00
RON / buc

3543

Clips CD pt. profi le laminate
Se clipsează pe structura metalică de rezistenţă 
a clădirii pentru realizarea fi xării profi lelor CD în 
vederea placării la foc a structurii respective - 
profi le tip “I”, “H”, etc.

pt. grosimea 
tălpii grinzilor

5-25 mm
cutie 50 

buc/cutie
2,00

kg/cutie
119,00

RON / cutie

513443

Profi l Knauf CD 60
Profi l metalic pentru placări şi tavane.

3000 mm

leg mică

12 buc/
leg mică

180 buc/
leg mare

56,00 
kg/100 m

4,70
RON / m321960 4000 mm

322640* lungime specială

322588
Profi l Knauf UD 28
Profi l metalic pentru placări şi tavane. 3000 mm

16 buc/
leg mică

448 buc/
leg mare

38 
kg/100 m

3.10
RON / m

3330*

Profi l cornier cu aripi inegale, zincat
Utilizări multiple, în sistemele Knauf Fireboard pt. 
fi xarea plăcilor de planşeul de beton, la realizarea 
canalelor tehnice, la îmbinarea colţ placă/placă.

50/35/0,7x4000 mm leg 10 buc/
leg

 55,00
kg/100 m 

8,35
RON / m

Fixarea plăcilor Fireboard pe profi le metalice CD şi UD, sau, după caz, profi l cornier cu aripi inegale, se face cu şuruburi autofi letante TN. Fixarea plăcilor Fireboard, (placă în cant placă, 
sau placă peste placă), se face prin capsare cu agrafe normale sau divergente, cu următoarele specifi caţii: diametru sârmă 1,5 – 1,6 mm, lăţime agrafă 9,0 – 12,0 mm. Lungimea agrafelor 
este în funcţie de grosimea plăcilor Fireboard:15 mm - agrafă 40 mm; 20 mm - agrafă 50 mm; 25 mm - agrafă 64 mm; 30 mm - agrafă 64 mm. Pas de fi xare agrafe < 100 mm. Fixarea 
plăcilor Fireboard pe structuri de lemn se face prin capsare cu agrafe normale, cu caracteristici similare, dar care nu sunt divergente. Agrafele (atât cele normale cât şi cele divergente) 
se aplică cu acelaşi capsator pneumatic cu compresor (ex: tip Alsafi x 11/75P1) care aplică agrafe între 38 şi 80 mm.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Knauf FireWin - Sisteme cu plăci Knauf Vermiboard pentru protecția  
la foc a structurilor metalice, pentru realizarea tubulaturilor HVAC  
și de desfumare cu rezistență la foc (in-out / out-in)

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

527362*

Placă Knauf Vermiboard 
Plăci speciale din vermiculită expandată pt protecția 
la foc a structurilor metalice și a canalelor de 
cabluri, pentru realizarea tubulaturilor HVAC și de 
desfumare cu rezistență la foc (in-out / out-in), la 
placarea șemineelor și pt protecția la foc a lamelelor 
CFRP din fibre de carbon utilizate la consolidarea 
structurilor din beton, zidărie sau lemn; clasă de 
reacție la foc A1 conf. SR EN 13501-1;  
rezistente la temperaturi de până la 1200ºC; 
excelente proprietăți de termoprotecție.

10 x 1220 x 2440 mm

buc

66 
buc/palet

8,00
kg/m2

138,00
RON / m2

SK

527370* 12 x 1220 x 2440 mm 57
buc/palet

9,60
kg/m2

155,00
RON / m2

527372* 16 x 1220 x 2440 mm 49 
buc/palet

11,20
kg/m2

169,00
RON / m2

527373* 19 x 1220 x 2440 mm 42 
buc/palet

13,30
kg/m2

185,00
RON / m2

527374* 20 x 1220 x 2440 mm 40 
buc/palet

14,00 
kg/m2

190,00
RON / m2

527377* 25 x 1220 x 2440 mm 33 
buc/palet

16,25
kg/m2

206,00
RON / m2

527379* 30 x 1220 x 2440 mm 28 
buc/palet

19,50
kg/m2

245,00
RON / m2

527380* 40 x 1220 x 2440 mm 21 
buc/palet

22,00 
kg/m2

269,00
RON / m2

527382* 46 x 1220 x 2440 mm 18 
buc/palet

23,00 
kg/m2

318,00
RON / m2

527383* 55 x 1220 x 2440 mm 15 
buc/palet

26,40 
kg/m2

430,00
RON / m2

527384*

Ștraif din plăci Knauf Vermiboard 
Pt protecția la foc a lamelelor CFRP din fibre de 
carbon utilizate la consolidarea structurilor din beton, 
zidărie sau lemn; clasă de reacție la foc A1  
conf. SR EN 13501-1; rezistente la temperaturi  
de până la 1200ºC; excelente proprietăți  
de termoprotecție.

10 x 100 x 1220 mm

1 buc 1 kg/buc

22,00
RON / buc

527387*

Adeziv Knauf Vermiboardkleber 
Pe bază de silicat de sodiu pt lipirea și etanșarea 
rosturilor între plăcile Vermiboard; rezistă la 
temperaturi până la 1200ºC; ușor de aplicat; solubil 
în apă în stare proaspătă ; în caz de incendiu nu 
emite gaze inflamabile; consum: 1-1,8 kg/m2.

1 kg in folie PE 28,00
RON / buc

Fixarea plăcilor Vermiboard (placă în cant-placă sau placă pe placă), se face prin capsare cu agrafe normale (placă în cant placă) și divergente (placă pe placă), având următoarele 
caracteristici: diametru sârmă 1.5-1,6 mm, lățime agrafă 9,0-12,0 mm. Lungimea agrafelor este în funcție de grosimea plăcilor Vermiboard: ex.: Vermiboard de 16 mm - agrafă de 
40 mm; Vermiboard de 20 mm - agrafă de 50 mm; Vermiboard de 25 mm - agrafă de 64; Vermiboard de 30 mm - agrafă de 64 mm, etc.

Pas de fixare al agrafelor < 100 mm. Fixarea plăcilor Vermiboard pe structurile de lemn se face cu agrafe normale. Agrafele (atât cele normale cât și cele divergente) se aplică cu 
capsator pneumatic acționat cu compresor (ex.: tip Alsafix 11/75P1, care poate fixa agrafe cu lungimi între 38 și 80 mm).

Îmbinarea plăcilor Vermiboard se poate face și cu șuruburi tip TN (autofiletante) de lungime corespunzătoare. 
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Knauf FireWin 
Vopsea termospumantă pentru protecția la foc a structurilor metalice

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

528431*

Knauf Fire Paint Steel AL  
RAL 9016 
Vopsea termospumantă monocomponentă de 
culoare traffic white RAL 9016, pe bază de solvent 
organic pentru protecția pasivă la foc celulozic  
a structurilor metalice. Pentru aplicare în atelier (de 
producție structuri metalice) sau direct pe șantier. 
Uscare naturală. Pentru interior și exterior, în medii 
cu corozivitate (C1, C4). Pentru utilizarea în medii 
moderat sau sever corozive (C3, C4) este necesară 
protejarea acesteia cu lac de finisare Knauf Fire 
Paint - Finish.

galeată 20 litri găleată 22
buc/palet

28,70 
kg/buc

1415,00
RON / buc

528435*

Knauf Fire Paint - Finish  
RAL 9010  
Lac de finisare și protecție pentru vopseaua 
termospumantă Knauf Fire Paint Steel, culoare 
pure white  RAL 9010, pe baza de rășini acrilice 
și plasticizant (neclorurat) pentru optimizarea 
intensității culorii și a aspectului lucios. Rezistent la 
apă sărată, stropi de hidrocarburi alifatice și uleiuri 
animale și vegetale. Este folosit ca strat final peste 
vopseaua termospumantă Knauf Fire Paint Finish 
la interior și exterior în medii moderat sau sever 
corozive (C3, C4). Uscare naturală.

23,70 
kg/buc

1300,00
RON / buc

530085*

Knauf Fire Paint - Finish 
RAL 7035  
Lac de finisare și protectie pentru vopseaua 
termospumanta Knauf Fire Paint Steel, culoare 
light gray RAL 7035, pe bază de rășini acrilice 
și plasticizant (neclorurat) pentru optimizarea 
intensității culorii și a aspectului lucios. Rezistent la 
apă sărată, stropi de hidrocarburi alifatice și uleiuri 
animale și vegetale. Este folosit ca strat final peste 
vopseaua termospumantă Knauf Fire Paint Finish 
la interior și exterior în medii moderat sau sever 
corozive (C3, C4). Uscare naturală.

528436**

Knauf Fire Paint - Finish  
culoare RAL la alegere 1)  
Lac de finisare și protecție pentru vopseaua 
termospumantă Knauf Fire Paint Steel, culoare 
aleasă de client conf. cod RAL, pe bază de rășini 
acrilice și plasticizant (neclorurat) pentru optimizarea 
intensității culorii și a aspectului lucios. Rezistent la 
apă sărată, stropi de hidrocarburi alifatice și uleiuri 
animale și vegetale. Este folosit ca strat final peste 
vopseaua termospumantă Knauf Fire Paint Finish 
la interior și exterior în medii moderat sau sever 
corozive (C3, C4). Uscare naturală.

Preț la
cerere

528433*

Knauf Fire Paint - Primer K1 AL
Grund monocomponent utilizat la protejarea 
anticorozivă a elementelor de structură metalică din 
oțel-carbon la interior și exterior, pigmentat cu fosfat 
de zinc, activ anticoroziv. Recomandat individual ca 
grund de protecție în medii până la moderat corozive 
C1-C3. Uscare naturală (rapidă). Ca strat suport 
pentru vopseaua termospumantă Knauf Fire Paint 
Steel poate fi folosit in medii C1-C4.

30,50 
kg/buc

965,00
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
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Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

528434*

Knauf Fire Paint - Primer K2 
Grund epoxidic bicomponent 2) utilizat la interior și 
exterior pentru protejarea elementelor de structură 
metalică din oțel zincate la cald prin imersie,  
din oțel-inox sau din aluminiu la interior și 
exterior, pigmentat fosfat de zinc activ anticoroziv. 
Recomandat individual ca grund de protecție în 
medii până la moderat corozive C1-C3. Este utilizat 
și ca punte de aderență pentru vopseaua Knauf 
Fire Paint Steel pe suprafețe lucioase ce nu pot fi 
asperizate mecanic. Strat flexibil după uscare cu 
rezistență mare la abraziune și la impact.  
Ca strat suport pentru vopseaua termospumantă 
Knauf Fire Paint Steel poate fi folosit în medii C1-C4. 
Produsul se livrează în cutie care conține  
două găleți :
Componenta A: 3,75 litri în galeata de 5 litri.
Componenta B: (întăritor) 1,25 litri în găleata  
                          de 2,5 litri.

A: 3,75 litri 
(în găleata 

de 5litri)

B:1,25 litri  
(în găleata 
de 2,5 litri)

cutie 
(A + B)

2  
buc/cutie

7,05  
kg/buc

315,00
RON / buc

528824*

Knauf Fire Paint - Thinner AL  
Diluant 3) pt vopseaua Knauf Fire Paint Steel, pt 
grundul Knauf Fire Paint Primer K1 și pt lacul de 
finisare Knauf Fire Paint Finish. Pe bază de solvent 
organic, utilizat pt obținerea unei consistențe 
corespunzătoare a vopselelor alchidice enumerate 
mai sus, în cazul aplicării acestora în straturi subțiri 
(straturi de sigilare) sau în cazul în care vopselele 
devin mai vâscoase din cauza temperaturii scăzute. 

găleată 5 litri găleată 108 
buc/palet

4,77 
 kg/buc

195,00
RON / buc

528825*

Knauf Fire Paint - Thinner EP 
Diluant 3)  pt grundul bicomponent epoxidic 
K2. Utilizat pt obținerea unei consistențe 
corespunzătoare a grundului K2 în cazul aplicării 
de straturi subțiri (straturi de sigilare) sau pentru 
reducerea vâscozității în cazul aplicării grundului  
la temperaturi scăzute. 

4,71 
 kg/buc

195,00
RON / buc

1) Produs configurabil în funcție de codul RAL dorit - preț comunicat la cerere. 
2) Grund bicomponent: componentă A și componentă B. 
3) În condiții normale de temperatură la aplicare vopseaua Knauf Fire Paint Steel, grundurile și lacul de protecție nu necesită diluare. La temperaturi apropiate de temperatura 
minimă recomandată de aplicare (+5 C° - temperatura suprafeței oțelului) diluarea poate fi necesară.  
De asemenea, o diluare de max. 5% (vol.)  este necesară în cazul aplicării unei grosimi de vopsea de sub 225 µ DFT (dry film thickness) corespunzătoare unei grosimi de 300 µ 
WFT (wet film thickness).

Aplicarea vopselelor termospumante Knauf se face cu pompe airless având următorii parametri: 
Raport de pompare (Pump ratio) minim 45:1 
Diametrul duzei de pulverizare a pistolului: 0.017 - 0.023 inch (0.43 mm - 0.58 mm) 
Presiunea de pulverizare la duza pistolului: 200 bar (2800 psi)

Notă: 
Grosimile de aplicare ale vopselei termospumante (expandabilă la temperatură) se aleg în funcție de factorul de masivitate U/A al fiecarui element de structură metalică 
protejat (stâlp, grindă, contravântuire) indicat în tabelele cu factori de masivitate ai profilelor standardizate sau calculat în cazul profilelor nestandardizate, temperatura 
critică indicată de către inginerul proiectant (structurist) și timpul de rezistență la foc corespunzător fiecărui element de structură în parte, timp rezultat din gradul de 
rezistență la foc al clădirii (construcției) - GRF stabilit în baza Normativului de Siguranță la Foc a Construcțiilor P 118-99 (conf. prevederilor art. 2.1.8 si tab. 2.1.9) în 
Scenariul la Foc al acesteia, elaborat de catre arhitect (proiectant) și vizat spre neschimbare de către reprezentantul I.S.U.
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Knauf FireWin - Mortare speciale pentru protecția la foc a structurilor 
metalice și/sau a elementelor din beton armat

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

434042*

Mortar Knauf Vermiplaster VP pt. interior 
Light, pe bază de vermiculită expandată și sulfat de 
calciu,cu rol de protecție la foc (termoprotecție).
Utilizat în protecția pasivă la foc prin torcretarea 
structurilor metalice (grinzi și stâlpi din profile metalice 
laminate) până la 120 minute, a planșeelor din beton pe 
tablă cutată (cofraj pierdut) până la 120 minute  
și a planșeelor din beton la care barele din oțel beton  
ale armăturii nu sunt acoperite de o grosime suficientă de 
beton care să asigure o protecție la foc corespunzătoare,
în acest caz protecția planșeelor fiind până la 240 minute.
Nu este necesară grunduirea suprafețelor metalice 
înainte de aplicare. Opțional, acesta poate fi finisat
prin drișcuire la nivel de tinci și poate fi vopsit cu vopsele 
lavabile de interior.
Grosimi de aplicare 6-36 mm,  
conform ETA 11/0229/09.06.2014
Consum 670 g/m²/1 mm grosime.

sac 20 kg buc 35  
buc/palet

20  
kg/buc

75,50
RON / buc

416557*

Mortar Knauf Vermiplaster BD pt. interior
Super light, pe bază de vermiculită expandată  
și sulfat de calciu, cu rol de protecție la foc 
(termoprotecție) a structurilor metalice.  
Utilizat în protecția pasivă la foc prin torcretarea 
structurilor metalice (grinzi și stâlpi din
profile metalice laminate) până la 240 minute.
Nu este necesară grunduirea suprafețelor metalice 
înainte de aplicare. Opțional, acesta poate fi finisat  
prin drișcuire la nivel de tinci și poate fi vopsit  
cu vopsele lavabile de interior.
Grosimi de aplicare 6-42 mm,  
conform ETA 14/0226/20.04.2015
Consum 470 g/m²/1 mm grosime.

sac 12 kg minim
8 t

50 
buc/palet

12  
kg/buc

76,00
RON / buc

527390*

Mortar Knauf Sibaterm pt exterior 
Pe bază de perlită expandată, ciment Portland și fibră de 
sticlă cu rol de protecție la foc (termoprotecție). Utilizat 
în protecția pasivă la foc prin torcretarea structurilor 
metalice exterioare  
(grinzi și stălpi din profile metalice laminate). Rezistent 
la factorii de mediu (umiditate atmosferică, cicluri îngheț-
dezgheț, temperaturi ridicate)  
dar fără expunere directă la apă. Este necesară 
impermeabilizarea suprafeței mortarului pus în operă, 
prin aplicarea unui strat de vopsea acrilică de exterior 
uzuală. Poate fi utilizat și la interior  
fără impermeabilizarea suprafeței.  
Consum 700 g/m²/1 mm grosime

sac 30 kg

buc

15  
buc/palet

30  
kg/buc

200,00
RON / buc

528822*

Amorsa Sibatermgrund 
Pe bază de apă și plastifiant, albă la aplicare  
și transparentă după uscare. 
Recomandată pentru aplicarea pe suprafețe  
metalice înaintea aplicării mortarului Knauf Sibaterm, 
pentru creșterea aderenței acestuia  
pe suprafețele metalice.  
Se aplică cu trafalet sau pensulă.  
Consum 150 - 200 g/m²

găleată 5 kg 54  
buc/palet

5,4  
kg/buc

150,00
RON / buc

Capitolul 3
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Capitolul 3

Knauf FireWin - Mastic de etanșare pentru treceri de conducte, rosturi 
de dilatare și structurale prin pereți masivi și din gips-carton

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

258280*

Mastic Knauf FR Intumescent & Acoustic  
Pentru etanșarea prin obturare în caz de incendiu 
a întregii secțiuni a trecerilor simple de conducte 
menționate în tabel, constituite în sisteme de 
alimentare cu apă, instalații de stingere cu apă, 
conducte pt. agent termic din instalații de încălzire, 
alte conducte din instalații sub presiune:
- pereți masivi și pereți din gips-carton cu grosime  
  ≥100mm (min. W112);
- planșeu masiv, placări, șape flotante, pardoseli  
  supraînălțate
Pentru etanșarea rosturilor structurale și/sau de 
dilatație cu adâncimea min. 15 mm  și lățimea de 
maxim 30 mm.
Rezistența la foc până la max. EI 120 min. 
Masticul se utilizează și împreună cu colierele 
RORCOL, pentru umplerea rosturilor (conform fișei 
tehnice Knauf E41 în care valorile EI sunt date  
de coliere, valoarea E a masticului fiind E 120).
Menține performanțele de izolare fonică ale 
elementelor de construcție etanșate.
Consum orientativ: 
Cu un tub de 310 ml se pot realiza cca. 4,3 m rost  
cu secțiunea (lățime) x (adâncime) = 12 x 6 mm
Cu un tub flexibil de 600 ml se pot realiza  
cca. 8,3 m rost cu secțiunea  
(lățime) x (adâncime) = 12 x 6 mm

tub 310 ml

min.
36 buc

12
buc/cutie

0,56  
kg/buc

83,00
RON / buc

258281* 600 ml in folie PE 1,00  
kg/buc

93,00
RON / buc
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Trecere simplă prin perete min. W112 în sistem uscat (structură metalică + plăci) cu grosimea  ≥100 mm *

Tip 
conductă/tub  

(testată 
U/C(1))

Diametru 
exterior 

maxim/tub 
până la         
(mm)

Grosime perete 
conductă/tub  

 (mm)

Izolare cu vată 
minerală gol interior 

perete  
din gips-carton  

în zona penetrației

Lățimea rost radial
între perete conductă 
și interior penetrație 

prin perete              
(mm)

Adâncimea minimă 
de umplere cu 

mastic a rostului pe 
lungimea conductei

(mm)

Valori test

EI**  
(min)

E 
integritate

(min)

I 
izolare  
(min)

Oțel
≤ 219 7,5 Ștraif vată minerală 

densitate 40 kg/
m3, cu grosimea 

necesară pt. 
umplerea completă a 
golului din interiorul 

peretelui, cu 
dimensiunile 

l x h  = 
360 x 370 mm 

pt. izolare penetrație 
conductă/tub în 

interiorul peretelui*

≤10 mm etanșată 
cu Mastic Knauf 

FR Intumescent & 
Acoustic

≤10 mm etanșată 
cu Mastic Knauf 

FR Intumescent & 
Acoustic

(controlul adâncimii  
se va realiza cu un 
element de limitare)

132 29 15

≤ 42 2,5 132 24 15

Cupru
≤ 28 1 132 90 90

≤ 42 1 132 14 -

PPHT(2) ≤ 42 4 132 132 120

ABS(3) ≤ 42 4 132 132 120

PVC(4) ≤ 42 3 132 132 120

MDPE(5) ≤ 32 3 132 132 120

 * tabelul este valabil și pentru pereții masivi (de min. 10 cm grosime), caz în care nu  se mai folosește ștraiful de vată minerală
** valorile EI sunt relevante în situația în care Masticul Knauf FR Intumescent & Acoustic este folosit ca soluție de etanșare individuală (în situațiile în care nu sunt 
necesare alte soluții suplimentare de etanșare ex: benzi expandabile, coliere, etc.).
1) U/C = Uncaped / Caped - conducte constituite în sisteme de alimentare cu apă, conducte de hidranți, conducte pt. agent termic în instalații de încălzire,  
    conducte pt. gaze, conducte de instalații sub presiune.
2) Plastic, High Temperature, Polypropilene
3) Plastic, Acrylonitrile Butadiene Stirene
4) Plastic, Polyvinyl Chloride
5) Plastic, Medium Density Polyethylene

LEGENDA:
A - mastic Knauf FR Intumescent & Acoustic     B – conducta     C – izolatie vata minerala     D – placa Knauf

Etanșare rosturi liniare
Recomandat pentru etanșarea la foc EI 120 min. a rosturilor liniare cu lățimea  ≤30 mm și adâncimea ≥ 15 mm în pereți masivi, din gips-carton,  
șape uscate flotante, pardoseli supraînălțate, indiferent de tipul materialului de închidere din spatele rostului (bandă adezivă din hârtie, polietilenă, carton 
sau vată minerală)

Masticul Knauf FR Intumescent & Acustic este un material de etanșare expandabil la temperatură înaltă, versatil și economic, utilizat pentru etanșări la foc în cazul 
trecerilor de conducte prin diferite tipuri de elemente de construcție și a rosturilor structurale și/sau de dilatație în pereți de compartimentare masivi și din gips carton, 
ghene, placări, tavane, planșee, șape în conlucrare, șape flotante, pardoseli supraînălțate, în caz de incendiu.

Masticul Knauf FR Intumescent&Accoustic expandează formând o barieră antifoc robustă care previne propagarea flacarilor, a gazelor fierbinți, a fumului și care 
împiedică propagarea temperaturii către partea neafectată de incendiu a elementului de construcție respectiv.

Etanșarea cu masticul Knauf FR Intumescent & Acustic a străpungerilor prin elementele de constructie (pereți de compartimentare masivi și din gips carton, ghene, 
placări, planșee, șape în conlucrare, șape flotante, pardoseli supraînălțate) menține performanțele de izolare fonică ale acestora.
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Capitolul 3

Knauf FireWin - Coliere de etanșare la foc pentru treceri  
de conducte/tuburi prin elemente de constructie masive  
(pereți și planșee) și prin sisteme din gips-carton (placări, pereți)
Sisteme speciale de protecție la foc Knauf FireWin / Coliere de etanșare la foc EI90, EI120 U/U1) 
& U/C2) pentru etanșarea trecerilor de conducte și tubulaturi simple și multiple prin pereți masivi, 
pereți și placări din gips-carton și planșee masive sau din lemn stratificat CLT (Cross Laminated 
Timber)

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

527407*

Knauf Firecollar RORCOL V30  
EI90/EI120 U/U  
Pentru etanșarea prin obturare în caz 
de incendiu a întregii secțiuni a trecerilor 
simple de conducte de scurgere din 
materiale combustibile (PE-HD, PP cu și 
fără izolație exterioară) prin următoarele 
sisteme EI90/EI120:
- pereți masivi și pereți din gips-carton   
  cu grosime ≥100mm;
- placări (ghene) cu grosimea placării  
  40-50mm (2x20mm Fireboard;  
  3x15mm GKF; 2x25mm Fireboard)
- planșeu din CLT ≥ (140 mm lemn +  
  12,5 mm GKB)
- planșeu masiv  ≥ 150 mm

DN 16-40
Lățime = 30 mm
Øext = 55 mm 
Øint = 44 mm

buc

50 0,064  
kg/buc

94,00
RON / buc

527408*

DN 50-56 
Lățime = 30 mm
Øext = 73 mm 
Øint = 62 mm

30 0,083  
kg/buc

95,00
RON / buc

527409*

DN 59-63 
Lățime = 30 mm
Øext = 85 mm 
Øint = 68 mm

25 0,115  
kg/buc

115,00
RON / buc

527410*

DN 75-80 
Lățime = 30 mm
Øext = 106 mm 
Øint = 89 mm

15 0,139  
kg/buc

130,00
RON / buc

527411*

DN 110 
Lățime = 30 mm
Øext = 137 mm 
Øint = 116 mm

40 0,222  
kg/buc

166,00
RON / buc

527412*

DN 125 
Lățime = 30 mm
Øext = 157 mm 
Øint = 131 mm

35 0,287  
kg/buc

205,00 
RON / buc

527413*

DN 140 
Lățime = 30 mm
Øext = 178 mm 
Øint = 146 mm

8 0,370  
kg/buc

221,00
RON / buc

527414*

Knauf Firecollar RORCOL V60  
EI90/EI120 U/U & U/C  
Pentru etanșarea prin obturare în caz 
de incendiu a întregii secțiuni a trecerilor 
simple de conducte de scurgere și 
conducte constituite în sisteme de 
alimentare cu apă, conducte pt. agent 
termic din instalații de încălzire, alte 
conducte de instalații sub presiune, tuburi 
transportoare (cu și fără izolație exterioară)  
din materiale combustibile (PE-HD, PP, 
PVC-U), prin următoarele sisteme  
EI90/EI120 :
- pereți masivi și pereți din gips-carton 
  cu grosime ≥100mm;
- placări (ghene) cu grosimea placării  
  40-50mm (2x20mm Fireboard;  
  3x15mm GKF; 2x25mm Fireboard)
- planșeu din CLT ≥ (140 mm lemn + 
  12.5 mm GKB)
- planșeu masiv  ≥ 150 mm

DN 50-56 
Lățime = 60 mm
Øext = 73 mm 
Øint = 62 mm

21 0,147  
kg/buc

147,00
RON / buc

527417*

DN 59-63 
Lățime = 60 mm
Øext = 85 mm 
Øint = 68 mm

15 0,216  
kg/buc

161,00
RON / buc

527418*

DN 75-80 
Lățime = 60 mm
Øext = 106 mm 
Øint = 89 mm

9 0,251  
kg/buc

167,00
RON / buc

527419*

 DN 110 
Lățime = 60 mm
Øext = 137 mm 
Øint = 116 mm

24 0,400  
kg/buc

183,00
RON / buc

527420*

DN 125
Lățime = 60 mm
Øext = 157 mm 
Øint = 131 mm

20 0,533  
kg/buc

238,00
RON / buc

527422*

DN 135-140 
Lățime = 60 mm
Øext = 178 mm 
Øint = 146 mm

16 0,649  
kg/buc

289,00
RON / buc
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Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

527423*

Knauf Firecollar RORCOL V60  
EI90/EI120 U/U & U/C

DN 160 
Lățime = 60 mm
Øext = 198 mm 
Øint = 167 mm

buc

10 0,768  
kg/buc

319,00
RON / buc

527425*

DN 200
Lățime = 60 mm
Øext = 243 mm 
Øint = 207 mm

4 1,037  
kg/buc

414,00
RON / buc

527426*

DN 250 
Lățime = 60 mm
Øext = 299 mm 
Øint = 257 mm

4 1,400  
kg/buc

693,00
RON / buc

527427*

Knauf Firecollar RORCOL AV60  
EI90/EI120 U/C  
Pentru etanșarea prin obturare în caz 
de incendiu a întregii secțiuni a trecerilor 
simple și multiple de conducte compozite 
multistrat, conducte metalice cu sau fără 
izolație exterioară, constituite în sisteme  
de alimentare cu apă, instalații de stingere 
cu apă, conducte pt. agent termic din 
instalații de încălzire, alte conducte  
din instalații sub presiune, tuburi 
transportoare (cu și fără izolație exterioară),  
tuburi PVC pt. protecție cabluri electrice, 
cabluri electrice tip NYM-J (5 x 2.5 mm²) 
cu max. 5 conductori, prin următoarele 
sisteme EI90/EI120 :
- pereți masivi și pereți din gips-carton 
  cu grosime ≥100mm;
- placări (ghene) cu grosimea placării  
  40-50mm (2x20mm Fireboard;  
  3x15mm GKF; 2x25mm Fireboard)
- planșeu din CLT ≥ (140 mm lemn +  
  12.5 mm GKB)
- planșeu masiv  ≥ 150 mm

DN 16-40
Lățime = 60 mm
Øext = 55 mm 
Øint = 42 mm

30 0,138  
kg/buc

140,00
RON / buc

527428*

DN 50-56 
Lățime = 60 mm
Øext = 75 mm 
Øint = 61 mm

21 0,172  
kg/buc

166,00
RON / buc

527429*

DN 59-63 
Lățime = 60 mm
Øext = 85 mm 
Øint = 71 mm

15 0,201  
kg/buc

183,00
RON / buc

527433*

DN 75-80 
Lățime = 60 mm
Øext = 106 mm 
Øint = 89 mm

9 0,290  
kg/buc

185,00
RON / buc

527435*

DN 110 
Lățime = 60 mm
Øext = 137 mm 
Øint = 116 mm

5 0,400  
kg/buc

220,00
RON / buc

527436*

DN 125 
Lățime = 60 mm
Øext = 157 mm 
Øint = 132 mm

5 0,528  
kg/buc

289,00
RON / buc

527439*

DN 140 
Lățime = 60 mm
Øext = 178 mm 
Øint = 147 mm

16 0,650  
kg/buc

350,00
RON / buc

527440*

DN 160 
Lățime = 60 mm
Øext = 198 mm 
Øint = 168 mm

10 0,720  
kg/buc

376,00
RON / buc

DN = diametru exterior al conductei / tubului.

Colierele RORCOL se montează în exteriorul elementelui de construcție străpuns, pe una sau ambele părți ale acestuia conform fișei tehnice Knauf E41. În cazul 
străpungerilor de pereți se montează pe ambele părți, iar la planșee doar la intrados. Înainte de montarea colierelor, pentru etanșarea rostului dintre conducta și 
elementul de construcție străpuns se folosește întotdeauna masticul Knauf FR Intumescent & Acoustic (care are integritatea E 120, vezi tabel).

1) U/U = Uncaped / Uncaped - conducte aerate constituite în sisteme permanent deschise - conducte pluviale, tubulaturi pt. evacuarea apelor uzate,  
    tubulaturi pt. ventilatie.
2) U/C = Uncaped / Caped - conducte constituite în sisteme de alimentare cu apă, conducte de hidranți, conducte pt. agent termic în instalații de încălzire,  
    conducte pt. gaze, conducte de instalații sub presiune.
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Capitolul 4
Sisteme speciale Knauf 
de protecție la radiații X 
(Roentgen)
� Plăci din gips-carton cu sulfat de bariu      
   Knauf Safeboard (tip DF) 

� Plăci Knauf din gips-carton
   cu folie de Pb (tip DF)

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
cu fibre celulozice (Gipsfaser) 53

6 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL®    
pe bază de ciment 59

7 Profile metalice Knauf 71

8 Benzi, șuruburi, dibluri 75

9 Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale şi scule pentru sisteme uscate 81

10 Ipsosuri şi gleturi gata preparate 89

11 Trape de vizitare Knauf 101

12 Tavane casetate 107

13 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 123

14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
de gips 137

15 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® 
pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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Capitolul 4

Sisteme speciale de protecție la radiații X (Roentgen) cu plăci din 
gips-carton cu sulfat de bariu / Knauf Safeboard  

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

HRK

 

132849

Placă Knauf Safeboard F13 (GKF 12,5mm)
Pentru sisteme de placări, sisteme de 
compartimentări, sisteme de tavane; pt izolarea 
încăperilor în care se utilizează aparate care emit 
radiaţii X (Roentgen); nu conţine plumb; echivalentă 
cu plăcile cu plumb; miez identificat prin culoare 
galbenă. 
Culoare carton gri. 
Placă tip DF conform SR EN 520, clasă de reacţie 
la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1.

2500x625x12,5 mm

buc

42 
buc/palet

17,70
kg/m2

87,10
RON / m2

133092

Masă de şpaclu Knauf Safeboard  
Sac 5 kg masă de şpaclu specială, indentificată prin 
culoarea galbenă; pentru rostuirea/şpăcluirea plăcilor 
Safeboard; recomandat a se folosi împreună cu 
banda de armare Kurt 50 mm lăţime.

sac 5 Kg 
introdus intr-o 

găleată de plastic

60 
buc/palet

5,40
kg/buc

77,40
RON / buc

99381

Bandă de armare Kurt
Structură multi-strat din hârtie specială ranforsată, 
cu rezistență foarte mare la tracțiune, recomandată 
pentru armarea rosturilor la plăcile din gips-carton 
și sistemul Safeboard. Bandă cu structură micro-
poroasa care faciliteaza eliminarea aerului la 
înglobarea acesteia în stratul de material.  
Nivel de siguranță la fisurare: *****

rolă 25 m
lățime 5 cm

20 
buc/cutie

0,20 
kg/buc

37,25
RON / buc
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Sisteme speciale de protecție la radiații X (Roentgen) cu plăci din 
gips-carton cu folie de Pb / KnAuF StrAhlenSCutzPlAtten 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

2938**

Placă Knauf din gips-carton cu folie  
de plumb 0,5 mm (GKF 12,5) 

2000x625x(12,5+0,5) mm

buc

15  
buc/palet

16,00 
kg/m2

260,00
RON / m2

HRK

2939** 2600x625x(12,5+0,5) mm

2940**

Placă Knauf din gips-carton cu folie  
de plumb 1,0 mm (GKF 12,5) 

2000x625x(12,5+1,0) mm

21,60 
kg/m2

415,00
RON / m2

2941** 2600x625x(12,5+1,0) mm

2942**

Placă Knauf din gips-carton cu folie  
de plumb 1,5 mm (GKF 12,5) 

2000x625x(12,5+1,5) mm

27,30  
kg/m2

560,00
RON / m2

2943** 2600x625x(12,5+1,5) mm

9476**

Placă Knauf din gips-carton cu folie  
de plumb 2,0 mm (GKF 12,5) 

2000x625x(12,5+2,0) mm

33,00
kg/m2

690,00
RON / m2

21662** 2600x625x(12,5+2,0) mm

21663**

Placă Knauf din gips-carton cu folie  
de plumb 2,5 mm (GKF 12,5) 

2000x625x(12,5+2,5) mm

38,60
kg/m2

830,00
RON / m2

21664** 2600x625x(12,5+2,5) mm

21665**

Placă Knauf din gips-carton cu folie  
de plumb 3,0 mm (GKF 12,5) 

2000x625x(12,5+3,0) mm

44,30
kg/m2

1000,00
RON / m2

21667** 2600x625x(12,5+3,0) mm

12872**

Bandă Knauf de plumb
Prevăzută pe spate cu bandă autoadezivă pt. 
asigurarea continuității foliei de plumb pe zona 
de rost.

0,5x50x20m

rolă

5,70  
kg/buc

330,00
RON / buc

3685** 1,0x50x20m 11,25  
kg/buc

465,00
RON / buc

3686** 2,0x50x20m 22,80  
kg/buc

870,00
RON / buc

3687** 3,0x50x20m 33,6  
kg/buc

1130,00
RON / buc

3576**

Elemente de protecţie la radiaţii X
a dozelor de aparat

simple

buc

2,15
kg/buc

124,00
RON / buc

3577** duble 2,79
kg/buc

142,00
RON / buc

3578** triple 3,25
kg/buc

169,00
RON / buc

NOTA. Grosimea totală a plăcii se obţine din grosimea plăcii + grosimea foliei de plumb.
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Capitolul 5
Sisteme cu plăci Knauf din 
gips armat cu fibre celulozice 
(Gipsfaser)
� Plăci Knauf Vidiwall, Vidiwall HI,    
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Sistem Vidiwall interior - pereţi, placări şi tavane interioare   
Sistem Vidiwall exterior - faţade
Knauf Gipsfaser

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

SK

 

 

71779*

Placă Knauf Vidiwall 
Densitate 1200 ± 3% kg/m3 

2600x1200x10,0 mm

buc

50 
buc/palet

11,80
kg/m2

22,10
RON / m2

71868 2600x1200x12,5 mm

40 
buc/palet

14,75
kg/m2

27,00
RON / m2104081* 2750x1200x12,5 mm

58748* 3000x1200x12,5 mm

67052* 2000x1200x15,0 mm
35 

buc/palet
17,70 
kg/m2

31,50
RON / m2

58749* 2500x1200x15,0 mm

SK

 

 

505188

Placă Knauf Vidiwall HI 
Densitate 1200 ± 3% kg/m3 

2600x1200x12,5 mm 40 
buc/palet

14,75
 kg/m2

31,05
RON / m2

530277* 2600x1200x15,0 mm 35 
buc/palet

17,70 
kg/m2

36,30
RON / m2

SK

 

 

128623* Placă Knauf VidiFire 
Densitate 1350 ± 3% kg/m3 2600x1200x12,5 mm 40 

buc/palet
17,50
 kg/m2

35,00
RON / m2

SK

 

 

446611*

Placa Knauf VidiPhonic
Densitate 1400 ± 3% kg/m3

2000x1200x12,5 mm

40 
buc/palet

17,75 
kg/m2

37,00
RON / m2

446613* 3000x1200x12,5 mm

Obs:  Alte lungimi de placă, cât şi lăţimi între 1200-1250 mm sunt disponibile la cerere. Comenzile de acest tip pot fi supuse unei condiţii de cantitate minimă, 
iar produsele vor putea fi livrate la termenul comunicat.

Descriere generală a plăcilor Knauf Gipsfaser: Vidiwall, Vidiwall HI, Vidiphonic şi Vidifire HD

Placă de ipsos armat dispers cu fibre celulozice; fără înveliș de carton, coeficient de dilatare identic cu lemnul; rigidizează structurile de lemn; 
stabilitate volumetrică, rezistență superioară la impact în comparaţie cu plăcile din gips-carton. Are rigiditate crescută şi poate prelua solicitări  
de forfecare (în plan orizontal), inclusiv din solicitări seismice. 

Clase de reacţie la foc, conform SR EN 13501-1

A1 pt. plăcile VidiFire şi VidiPhonic 
A2-s1d0 pt. plăcile Vidiwall şi Vidiwall HI

Domenii de utilizare şi caracteristici speciale ale plăcilor Knauf Gipsfaser

Placă Knauf Vidiwall - pt. interior, la placări pereţi de compartimentare, pe schelet metalic sau din lemn; ideală pt. mansarde cu placare  
direct pe lemn.
Placă Knauf Vidiwall HI - se identifică prin culoarea verde, hidrofugată suplimentar în scopul utilizării la exterior numai dacă se protejează cu 
sistem termoizolant, sau în cazul montajului la intradosul faţadelor ventilate.
Placă Knauf Vidifire - densitate superioară, clasă de reacţie la foc A1 (clasă de combustibilitate C0), rezistență superioară la impact, pt. interior, la 
placări pereţi de compartimentare, pe schelet metalic sau din lemn; ideală pt. mansarde cu placare direct pe lemn.
Placă Knauf Vidiphonic - proprietăți superioare de izolare fonică datorită densității mari și implicit a masei superioare / unitatea  
de suprafață (aproximativ 18 kg/m2) și a structurii fibroase, clasă de reacţie la foc A1 (clasă de combustibilitate C0), rezistență superioară  
la impact, pt. interior, la placări pereţi de compartimentare, pe schelet metalic sau din lemn; ideală pt. mansarde cu placare direct pe lemn.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Capitolul 5

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine
articol

60480*

Şurub autofi letant pt. Vidiwall 
Cap conic cu striaţii, fi let dublu cu diametre egale, 
pas mediu, vârf ascuţit, TMN; 
pt. fi xarea pe lemn și 
profi le metalice cu grosimi până la 0,7 mm.

3,9 x 22 mm

cutie

1000 
buc/cutie

1,30 
kg/cutie

43,80 
RON / cutie

508639

3,9 x 30 mm

250 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

21,00
RON / cutie

60482 1000 
buc/cutie

1,90 
kg/cutie

52,00
RON / cutie

75984* 3,9 x 45 mm 1000 
buc/cutie

2,33 
kg/cutie

69,00
RON / cutie

77298

Adeziv poliuretanic pt. Vidiwall
Pt. lipirea îmbinărilor plăcilor Vidiwall; 
consum 0,1 buc/m².
Se aplică cu orice pistol pt. tuburi cu silicon.

tub 310 ml buc 20 
buc/cutie

0,56
kg/buc

62,00
RON / buc

479423 Knauf HP Finish Plus - Glet sintetic 
pt. fi nisare
Glet superfi n, cu aderență mărită pt. utilizare manuală. 
Se poate aplica pe orice suprafață interioară tencuită 
cu ipsos sau gletuită grosier. Pentru obținerea unor 
suprafețe perfecte se recomandă gletuirea suprafețelor 
suport 
cu gletul de încărcare Knauf HP Start Plus. 
Stratul suport trebuie să fi e stabil, uscat și
desprăfuit. Grosime de aplicare 0,3 - 2 mm. Consum 1 
kg/m²/mm.

sac 20 kg

palet

54 
buc/palet

20,60
kg/buc

39,20
RON / buc

517379 sac 7 kg 165 
buc/palet

7,20
kg/buc

17,00
RON / buc

550184

Knauf Fill & Finish Light -
Glet gata preparat 
Glet universal de fi nisare rost şi suprafaţă, uşor.
Excelent pentru aplicarea manuală şi mecanizată, 
pentru şpăcluirea rosturilor şi gletuirea suprafeţelor 
plăcilor din gips-carton şi a suprafeţelor plăcilor din gips 
armate cu fi bre celulozice (Gipsfaser). Ideal pt. fi nisarea 
tencuielilor pe bază de ipsos, gleturilor de nivelare şi a 
suprafeţelor tinciuite (are consum mic). Uşor de aplicat şi 
şlefuit. Nivel de calitate Q1 - Q4, aspect alb mat.
Pentru realizarea rosturilor și suprafețelor plăcilor de 
gips-carton, consumurile sunt:
1200 g/m2 pt upgrade de la Q2 la Q4
300 g/m2 pt upgrade de la Q2 Plus la Q3
50 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus
90 g/m2  pt upgrade de la Q1 la Q2
100 g/m2  pt realizare Q1

găleată 20 kg buc 30
buc/palet

21,42
kg/buc

86,40
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Sistem Knauf Vidifl oor SOLO - şapă uscată cu montajul plăcilor
într-un singur strat  / Knauf Gipsfaser 

Imagine
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Vidifl or SOLO

 

153502* Plăci Knauf Vidifl oor SOLO 
Densitate 1250 ± 3% kg/m3 600x900x18 mm

buc

40 
buc/palet

23,00 
kg/m2

61,40
RON / m2

88533*

Adeziv pt. cantul plăcilor Vidifl oor SOLO 
şi a elementelor mixte Vidifl oor
Se aplică cu pistol universal pt. aplicare Knauf 
Unifl ott și chituri, masticuri în folie PE. 
Consum aprox. 2m2/tub.

800 g în folie PE buc 0.8
kg/buc

69,40
RON / buc

447551*

Pistol universal pt. aplicare Knauf Unifl ott, 
chituri şi masticuri în folie PE
Pistol cu tub (gol) reîncărcabil, piston şi cap 
de aplicare.

1 buc

cutie

1 
buc/cutie

 1,00
kg/buc 

180,00
RON / buc

544069*

Şurub autofi letant pt. Vidifl oor
Cap trompetă, fi let simplu, pas mare, vârf ascuţit, 
THN; se folosesc pt. fi xarea plăcilor Vidifl oor între 
ele; gâtul lis permite liftarea plăcii superioare în 
momentul în care prima placă începe să fi e fi xată; 
consum 26 buc./m2.

17 mm 500 
buc/cutie

0,65
kg/cutie

32,00
RON / cutie

108502

Bandă perimetrală din vată minerală 
Utilizare diversifi cată; se montează la intersecţia 
dintre perete şi placa de pardoseală, asigură rost 
de dilataţie, etanşeitate la praf şi la propagarea 
incendiului; izolează fonic zgomotul de fl anc, se 
fi xează de perete prin lipire sau capsare.

12x100x1250 mm

buc

100 
buc/cutie

13,20 
kg/cutie

6,00
RON / buc

401796

Umplutură granulară pt. șapă uscată Knauf 
Vidifl oor (Trockenschuttung P200A)
Material granular de umplutură pentru uniformizarea 
neplaneităţilor, greutate redusă (230 kg/m3), izolator 
termic şi fonic; poate îngloba ţevi şi cabluri; grosime 
recomandată min. 1 cm, tasare nesemnifi cativă, 
nu-şi modifi că proprietăţile fi zico-mecanice 
în contactul cu apa; consum 11 litri/m2/1cm.

sac 110 l 20 
buc/palet

24,00
kg/sac

85,25
RON / buc

   

Sistem Knauf Vidifloor SOLO

35

Șurub 17 mm pt plăci Vidifloor

Adeziv pentru cantul plăcilor 
Vidifloor Solo

Placă Knauf  
Vidifloor SOLO 18 mm 

Placă Knauf Vidifl oor SOLO - placă din ipsos armat în masă cu fi bre celulozice, fără înveliş de carton, cu tratament hidrofug al suprafeţei; 
pt. sisteme de pardoseli uscate, pe planşee portante; ideal pt. pardoseli pe structură din grinzi de lemn la mansarde având acelaşi coefi cient 
de dilatare cu lemnul ca strat suport şi cu parchetul ca strat decorativ; suportă orice straturi decorative, inclusiv placaj ceramic de dimensiune 
max 30 x 30 cm; ideală pt. refacerea şapelor în clădirile vechi pt. solicitări mai mici asupra structurii de rezistenţă; stabilitate volumetrică, 
comportare excelentă în contactul accidental cu apa; consum 1 m2/1 m2 sistem F134 Knauf Vidifl oor SOLO.

Capitolul 5
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Sistem Knauf Vidifl oor DUO - şapă uscată cu montajul plăcilor 
în două straturi  / Knauf Gipsfaser 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

6964* Placă Knauf Vidifl oor  
Densitate 1250 kg/m3 ± 3% kg/m3

1000x1500x10,0 mm

buc

70 
buc/palet

12,00
kg/m2

23,65
RON / m2 SK

 
6966 1000x1500x12,5 mm 60 

buc/palet
15,00
kg/m2

28,00
RON / m2

544069*
Şurub autofi letant pt. Vidifl oor
Cap trompetă, fi let simplu, pas mare, vârf ascuţit, THN; 
se folosesc pt. fi xarea plăcilor Vidifl oor între ele; gâtul 
lis permite liftarea plăcii superioare în momentul în care 
prima placă începe să fi e fi xată; consum 26 buc/m2.

17 mm

cutie

500 
buc/cutie

0,65
kg/cutie

32,00
RON / cutie

508634
22 mm

250 
buc/cutie

0,40 
kg/cutie

24,60
RON / cutie

67068 500 
buc/cutie

0,76
kg/cutie

33,70
RON / cutie

108502

Bandă perimetrală din vată minerală 
Utilizare diversifi cată; se montează la intersecţia dintre 
perete şi placa de pardoseală, asigură rost de dilataţie, 
etanşeitate la praf şi la propagarea incendiului; izolează 
fonic zgomotul de fl anc, 
se fi xează de perete prin lipire sau capsare.

12x100x1250 mm

buc

100 
buc/cutie

13,20
kg/cutie

6,00
RON / buc

401796

Umplutură granulară pt. șapă uscată Knauf 
Vidifl oor (Trockenschuttung P200A)
Material granular de umplutură pentru uniformizarea 
neplaneităţilor, greutate redusă (230 kg/m3), izolator 
termic şi fonic; poate îngloba ţevi şi cabluri; grosime 
recomandată min 1 cm, tasare nesemnifi cativă, 
nu-şi modifi că proprietăţile fi zico-mecanice în contactul 
cu apa; consum11 litri/m2/1cm.

sac 110 l 20 
buc/palet

24,00
kg/sac

85,25
RON / buc

253631

Knauf Unifl ott - Masă de șpaclu
Euroclasa A1, mortar uscat pe bază de ipsos special, pe bază de 
α gips; îşi păstrează volumetria în procesul de uscare; utilizare 
diversifi cată; se foloseşte după caz cu sau fără bandă de armare 
de hârtie sau bandă Kurt pentru umplerea rosturilor la îmbinările 
de gips-carton, rezolvând îmbinările din considerent minim 
tehnic; recomandat pentru umplerea rosturilor la plăci acustice 
Cleaneo® (consum aprox. 60 g/m2 pentru 2SK/2FF), plăci din 
ipsos armat cu fi bre celulozice, îmbinarea blocheților din ipsos și 
pentru gletuirea tuturor plăcilor din gips și a tencuielilor drișcuite. 
Conferă siguranţă şi productivitate ridicată; recomandat pentru 
utilizare în spații umede, băi și bucătării rezidențiale; consum cca 
250 g/m² pentru tencuială uscată. În sistem Vidifl oor se utilizează 
ca adeziv între cele două straturi de plăci întins cu gletiera 
cu dinţi de 3 mm cât şi pentru şpăcluirea rostului SK-SK, fără 
a utiliza bandă de armare. Consum 950 g/m2. Pentru realizarea 
rosturilor plăcilor de gips-carton, consumurile sunt:
120 g/m2 pt realizare Q1
110 g/m2 pt upgrade de la Q1 la Q2
70 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus

sac 25 kg

buc    

25,00
kg/buc

138,40
RON / buc

253630 sac 5 kg 5,00
kg/buc

28,85
RON / buc

Sistem Knauf Vidifl oor DUO
F135 montat pe suport de lemn

Folie* carton sau hârtie
Umplutură granulară
Prima placă Knauf Vidifl oor
A doua placă Knauf Vidifl oor

Obs. Pe suportul din beton se recomandă folia de polietilenă PE*.
* acest produs nu face parte din portofoliul Knauf.

      

Montarea plăcilor
prin lipirea cu adeziv 
Knauf Uniflott

Sistem Knauf Vidifloor DUO

Şurub Vidifl oor sau agrafă*

* acest produs nu face parte din portofoliul Knauf.

Placă Knauf Vidifl oor 
Clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1
Placă din ipsos armat în masă cu fi bre celulozice, fără înveliş de carton, cu tratament hidrofug al suprafeţei; pt. sisteme de șape fl otante uscate, 
pe planşee portante; ideal pt. șape fl otante pe structură din grinzi de lemn la mansarde având acelaşi coefi cient de dilatare cu lemnul ca strat suport 
şi cu parchetul ca strat decorativ; suportă orice straturi decorative, inclusiv placaj ceramic de dimensiune max. 30 x 30 cm; ideală pt. refacerea 
şapelor în clădirile vechi pt. solicitări mai mici asupra structurii de rezistenţă; stabilitate volumetrică, comportare excelentă în contactul accidental 
cu apa; consum 2 m2/1 m2 sistem F135 Knauf Vidifl oor DUO. 
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Sistem Knauf Vidifl oor Element - şapă uscată cu elemente mixte din
plăci Vidifl oor şi vată minerală / Knauf Gipsfaser  

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

 

104351**

Element Knauf Vidifl oor mixt
Element prefabricat din 2 plăci de ipsos armat în masă 
cu fi bre celulozice Vidifl oor de 10 mm grosime, 
având un strat de izolație din vată minerală 10 mm 
la partea inferioară.
Pentru realizarea sistemelor de șape uscate pe straturi 
suport plane; recomandat la mansarde; bun izolator 
fonic și termic.

500x1500x30 mm

buc

50 
buc/palet

25,00
kg/m2

104,50
RON / m2

88533*

Adeziv pt. cantul plăcilor Vidifl oor SOLO 
şi a elementelor mixte Vidifl oor
Se aplică cu pistol universal pt. aplicare Knauf Unifl ott 
și chituri, masticuri în folie PE.
Consum aprox. 2m2/tub.

800 g în folie PE buc 0.8
kg/buc

69,40
RON / buc

447551*

Pistol universal pt. aplicare Knauf Unifl ott, 
chituri şi masticuri în folie PE
Pistol cu tub (gol) reîncărcabil, piston şi cap 
de aplicare.

1 buc

cutie

1 
buc/cutie

 1,00
kg/buc 

180,00
RON / buc

544069*

Şurub autofi letant pt. Vidifl oor
Cap trompetă, fi let simplu, pas mare, vârf ascuţit, 
THN; se folosesc pt. fi xarea plăcilor Vidifl oor între ele; 
gâtul lis permite liftarea plăcii superioare în momentul 
în care prima placă începe să fi e fi xată; 
consum 26 buc./m2.

17 mm 500 
buc/cutie

0,65
kg/cutie

32,00 
RON / cutie

108502

Bandă perimetrală din vată minerală 
Utilizare diversifi cată; se montează la intersecţia 
dintre perete şi placa de pardoseală, asigură rost 
de dilataţie, etanşeitate la praf şi la propagarea 
incendiului; izolează fonic zgomotul de fl anc, 
se fi xează de perete prin lipire sau capsare.

12x100x1250 mm buc 100 
buc/cutie

13,20
kg/cutie

6,00
RON / buc

Montaj sistem Knauf Vidifl oor cu elemente mixte

   

Lipirea canturilor elementelor mixte şi fi xarea acestora cu 
şuruburi autofi letante pt. Vidifl oor 
(interax <300 mm)

Element Knauf Vidifl oor mixt
Clasă de reacţie la foc A2-s1d0 conform SR EN 13501-1
Element de pardoseală prefabricat realizat din plăci Vidifl oor armate în masă cu fi bre celulozice şi vată minerală de 10 mm grosime, densitate 
de 180 kg /m3; ideal pentru planşee din lemn sau pardoseli fi nite fără abateri de planeitate. Permite reamenajarea foarte rapidă a mansardelor în 
cazul în care nu se mai doreşte îndepărtarea stratului de bază existent sau a fi nisajului existent, cu condiţia ca acesta să aibă abateri minime de 
planeitate. Permite realizarea unei izolări fonice superioare a planşeului sau podelei pe care se montează, aducând un aport ΔL w,p = 20 dB.

Capitolul 5



59Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017

Capitolul 6
Sisteme cu plăci Knauf 
AQUAPANEL® pe bază de ciment

� Sisteme AQUAPANEL® pentru faţade  
   şi pereţi exteriori
� Sisteme AQUAPANEL® pentru pereţi  
   şi placări interioare
� Sisteme AQUAPANEL® pentru tavane exterioare 
   şi interioare
� Sisteme AQUAPANEL® pentru pardoseli uscate
� Profile şi accesorii Knauf Black System,  
   tratate special anticoroziv  
   (clasă de corozivitate C3 şi C5)

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
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Placă de ciment AQUAPANEL Universal pentru exterior / interior

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

 

 

 

511836 Placă de ciment AQUAPANEL®  Universal 
pt. exterior/interior
Placă neinclusă în sistemele Knauf AQUAPANEL; se 
poate folosi la exterior sau interior pentru lucrări de 
mică amploare (ex. sageac, ancadramente, perete 
exterior/despărţitor pt. balcoane, garaje, parcări 
subterane, subsoluri, băi, vestiare, bucătării).
Greutate redusă, uşor de manipulat, simplu de 
prelucrat, rapid şi uşor de montat.

2400x1200x8 mm

palet

60 
buc/palet

8,00  
kg/m2

57,50
RON / m2

539578 1200x900x8 mm 80 
buc/palet

57,50
RON / m2

Sistem AQUAPANEL® pentru faţade şi pereţi exteriori

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de  
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

 

 

 

123801* 

Placă de ciment AQUAPANEL®  pt. exterior
(se recomandă a se monta pe orizontală, transversal 
pe profile)

2000x1200x12,5 mm

buc 30 
buc/palet

 16,30 
kg/m2

81,50
RON / m2

129866 2400x1200x12,5 mm

103617* 2500x1200x12,5 mm

103618* 2800x1200x12,5 mm

Placă de ciment AQUAPANEL® pt. exterior 
Clasă de reacţie la foc A1 conform SR EN 13501-1
Plăci cu miez din agregate minerale și ciment Portland, armat cu plasă de fibră de sticlă pe ambele feţe; nu conţine compuşi organici - nu dezvoltă 
microorganisme, mucegaiuri; pt. condiţii de umiditate mare şi expuneri directe la apă; pt. realizarea faţadelor, finisarea pasajelor rutiere şi pietonale, 
zone tehnice semideschise cu acces direct din exterior şi altor tipuri de închideri exterioare; rezistente în timp, nu îşi modifică forma şi nu se 
degradează sub acţiunea apei sau a intemperiilor, nu necesită pregăurire.

Şuruburi tip Maxi autofiletant SN - şurub cu acoperire de protecţie climatică anticorozivă X®, cu rezistenţă la coroziune de aproximativ de 1500 
de ore în condiţii de ceaţă şi salinitate. Filetul este realizat sub formă de filet - HiLo - conferă o prindere optimă în profile metalice cu grosime de 0,6 
până la 0,7 mm prin intermediul vârfului ascuţit, care permite montajul şi în schelete portante de lemn; consum 15 bucaţi/m2, la pasul montanţilor de 
600 mm.

Şuruburi tip Maxi autoperforant SB - şurub cu acoperire de protecţie climatică anticorozivă X®, cu rezistenţă la coroziune de aproximativ 1500 de 
ore în condiţii de ceaţă şi salinitate. Filetul este realizat sub formă de filet - HiLo - conferă o prindere optimă în profile metalice cu grosime de 0,7 
până la 2 mm prin intermediul vârfului tip burghiu; consum 15 bucăţi/m2, la pasul montanţilor de 600 mm.

Placă pe bază de ciment AQUAPANEL® pt. exterior:
n  Rezistentă la apă – nu se dilată şi nu-şi pierde rezistenţa mecanică.
n  Rezistentă la umiditate şi la acţiunea agenţilor din atmosferă.
n  Rezistentă la ciclul de îngheţ-dezgheţ dovedită
n  Construcţie durabilă şi stabilă din agregate minerale și ciment Portland
n  Poate fi curbată
n  Rezistentă la impact
n  Material ce oferă siguranţă şi igienă
n  Incombustibilă (A1)
 
Placă pe bază de ciment AQUAPANEL® de exterior, poate fi folosită pentru mai multe tipuri de pereţi exteriori, plafoane exterioare, renovări de 
faţade şi alte tipuri de proiecte la exterior şi proiecte speciale. Placa pe bază de ciment AQUAPANEL® este un material de construcţie extrem de 
durabil şi rezistent, furnizând o bază solidă şi uscată ce poate să reziste la efecte extreme ale factorilor externi cum ar fi vântul, ploile şi zăpada.
Placa pe bază de ciment AQUAPANEL® este un substrat ideal pentru tencuială sau sistemul termoizolant. Poate fi folosită ca bază pentru pereţii 
exteriori în sistemele de faţadă (aplicate direct) sau sistemele de faţadă ventilate.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Cod 
articol

(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

508631

Şurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN
Cap trompetă cu striaţii, filet simplu, pas mediu,  
vârf ascuţit, TMN.  
Pentru lemn şi profile metalice (grosime tablă până la 0,7 mm). 
Strat acoperitor special, ce protejează împotriva coroziunii.

 SN 25 mm

cutie

250 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

48,60
RON / cutie

87319 1000 
buc/cutie

1,90 
kg/cutie

165,00
RON / cutie

53500*

SN 39 mm

500 
buc/cutie

1,47
kg/cutie

90,60
RON / cutie

87283 100 
buc/cutie

0,30
kg/cutie

18,85
RON / cutie

95644* SN 55 mm 250 
buc/cutie

1,00
kg/cutie

69,60
RON / cutie

94730 Şurub AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 
Cap trompetă cu striaţii, filet simplu, pas mediu,  
vârf tip burghiu, TSD.  
Pentru cadre metalice (grosime metal de la 0,7  
la 2 mm). Acoperire specială rezistentă la coroziune.

SB 25 mm 250 
buc/cutie

0,52
kg/cutie

52,00
RON / cutie

58549* SB 39 mm 250 
buc/cutie

1,45
kg/cutie

99,20
RON / cutie

131094

Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi
Pe bază de ciment, pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor cu bandă 
de armare; culoare gri;  
consum cca. 0.7 kg/m².

 sac 20 kg

buc

48 
buc/palet

20,00
kg/buc

213,00
RON / buc

429471

Bandă de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
Utilizare diversificată; bandă din fibre de sticlă tratată împotriva 
substanţelor alcaline; pentru armarea rosturilor; este înglobată în "Masă 
de şpaclu AQUAPANEL® pe bază de ciment pentru rosturi"; se foloseşte 
pentru orice fel de straturi de acoperire tip tencuială decorativă > 2 mm, 
respectiv placare ceramică; consum cca. 2,1 m/m².

 rolă 50 m
lățime 10 cm

12 
buc/cutie

0,64
kg/buc

73,00
RON / buc

102812

Mortar de armare AQUAPANEL®  pentru faţade  
şi pereţi exteriori
Prin înglobarea plasei de armare, se realizează o suprafaţă 
continuă care acţionează ca un tot unitar; este un produs special 
dezvoltat pentru şpăcluirea în strat subţire a plăcilor AQUAPANEL® 
de exterior; culoare albă; consum cca. 6,3 kg/m². 

sac 25 kg 42 
buc/palet

25,00
kg/buc

157,50
RON / buc

102584*

Plasă de armare AQUAPANEL® pt. interior şi exterior
Pentru interior și exterior realizată din fibre de sticlă rezistentă la alcali; 
culoare albastră; preîntâmpină apariţia fisurilor şi microfisurilor din 
deformaţii; se înglobează în "Masă de şpaclu pentru rosturi şi suprafeţe 
AQUAPANEL® - albă sau gri."; consum 1,1 m²/m²;  
dimensiunea ochiurilor 4x4 mm; gramaj 160 g/m².

 
rolă 50 m
lățime 1 m

30 
buc/palet

8,30
kg/buc

7,00 
RON / m2

49299*

Amorsă AQUAPANEL® de exterior pt. aplicare  
peste mortar
Dispersie de răşini sintetice cu rezistenţă sporită la substanţe 
alcaline; se aplică peste masa de armare pt. uniformizarea 
şi controlul absorbţiei stratului de bază la aplicarea stratului 
decorativ; se aplică nediluat; consum cca. 100-150 g/m2 nediluat.

galeată  
15 kg

24 
buc/palet

15,00
kg/buc

300,00
RON / buc

438378*

Folie hidroizolantă AQUAPANEL® Tyvek®

Se montează între profil şi placa AQUAPANEL®; permite difuzia 
vaporilor unidrecţional, din interior către exterior; blochează 
infiltrările accidentale de apă de la exterior către interior, montajul 
începând de jos în sus, suprapus 10 cm; permite peretelui să 
respire de la interior către exterior; consum 1,1 m2/m2.

 rolă 75 m 
lățime 1,5 m

16 
buc/palet

9,55
kg/buc

12,50
RON / m2

Obs. la cerere se pot furniza tencuieli decorative şi alte placaje cu rol de finisaj final.
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Sistem AQUAPANEL® pentru pereți și placări interioare

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

 

 

 

519758*

Placă de ciment AQUAPANEL® pt. interior
(se recomandă a se monta pe orizontală, transversal 
pe profile)

2000x1200x12.5 mm

buc 55 
buc/palet

11,00
kg/m2

76,00
RON / m2

508267 2400x1200x12.5 mm

508268* 2500x1200x12.5 mm

519767* 2800x1200x12.5 mm    

508631

Şurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN
Cap trompetă cu striaţii, filet simplu, pas mediu,  
vârf ascuţit, TMN. 
Pt. lemn şi profile metalice (grosime tablă până la 
0,7 mm). Strat acoperitor special, ce protejează 
împotriva coroziunii.

25 mm

cutie

250 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

48,60
RON / cutie

87319 1000 
buc/cutie

1,90 
kg/cutie

165,00
RON / cutie

53500*

39 mm

500 
buc/cutie

1,47
kg/cutie

90,60
RON / cutie

87283 100 
buc/cutie

0,30
kg/cutie

18,85
RON / cutie

95644* 55 mm 250 
buc/cutie

1,00
kg/cutie

69,60
RON / cutie

94730 Şurub AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 
Cap trompetă cu striaţii, filet simplu, pas mediu,  
vârf tip burghiu, TSD.  
Pt. cadre metalice (grosime metal de la 0,7 la  
2 mm). Acoperire specială rezistentă la coroziune.

25 mm 250 
buc/cutie

0,52
kg/cutie

52,00
RON / cutie

58549* 39 mm 250 
buc/cutie

1,45
kg/cutie

99,20
RON / cutie

Placă de ciment AQUAPANEL® pt. interior 
Clasă de reacţie la foc A1 conform SR EN 13501-1 
Placă cu miez din agregate minerale și ciment Portland, armat cu plasă de fibră de sticlă pe ambele feţe; pt. condiţii de umiditate mare şi expuneri 
directe la apă; incombustibil, nu conţine compuşi organici - nu dezvoltă microorganisme, mucegaiuri; recomandat în spaţii ca piscine, băi, bucătării, 
spaţii tehnice insuficient ventilate - parcări interioare; staţii de metrou, şcoli, spitale, subsoluri de clădiri, spaţii cu un coeficient ridicat de umiditate; 
rezistentă în timp, nu îşi modifică forma şi nu se degradează sub acţiunea apei, nu necesită pregăurire.

Şuruburi tip Maxi autofiletant SN - şurub cu acoperire de protecţie climatică anticorozivă X®, cu rezistenţa la coroziune de aprozimativ de 1500 
de ore în condiţii de ceaţă şi salinitate. Filetul este realizat sub formă de filet - HiLo - conferă o prindere optimă în profile metalice cu grosime de 0,6 
până la 0,7 mm prin intermediul vârfului ascuţit, care permite montajul şi în schelete portante de lemn; consum 15 bucaţi/m2, la pasul montanţilor  
de 600 mm.

Şuruburi tip Maxi autoperforant SB - şurub cu acoperire de protecţie climatică anticorozivă X®, cu rezistenţă la coroziune de aproximativ 1500  
de ore în condiţii de ceaţă şi salinitate. Filetul este realizat sub formă de filet - HiLo - conferă o prindere optimă în profile metalice cu grosime  
de 0,7 până la 2 mm prin intermediul vârfului tip burghiu; consum 15 bucăţi/m2, la pasul montanţilor de 600 mm.

Placă pe bază de ciment AQUAPANEL® de interior:
n  Rezistentă la apă – nu se dilată şi nu-şi pierde rezistenţa mecanică
n  Sunt fabricate dintr-un material anorganic, astfel încât nu există riscul ca pereţii să devină terenul propice dezvoltării mucegaiului  
    şi a altor ciuperci
n  Este necesar un singur strat de placă de ciment pentru placări ceramice
n  Suportă placări de până la 50 kg pe metru pătrat de perete (dimensiune max. 33x33 cm)
n  Rezistentă la deformaţii şi impact
n  Asigură o izolare fonică şi termică superioară
n  Compoziţie stabilă şi rezistentă din agregate minerale și ciment Portland
n  Incombustibilă (A1)

Sistem constructiv cu finisaj uscat destinat spațiilor cu un grad ridicat de umiditate
În băi, acolo unde apa este o prezenţă aproape constantă, aveţi acum o soluţie sigură. Apa care rămâne în rosturile gresiei şi faianţei, şi care se 
poate înfiltra până la stratul suport, nu provoacă în acest caz nici un fel de probleme: placa de ciment Aquapanel de interior este rezistentă  
la acţiunea apei, nu se degradează şi nu putrezeşte.
Chiar şi în cele mai umede spaţii, cum ar fi băile sau dușurile publice, acest tip de placă îşi păstrează caracteristicile iniţiale.

Capitolul 6

Easy Edge



63Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017

Cod 
articol

(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

524755

Adeziv poliuretanic AQUAPANEL®   
pt. rosturi - pereţi şi placări interioare
Pentru pereţi şi placări interioare, pentru lipirea 
rosturilor de imbinare ale plăcilor AQUAPANEL®  
de interior; consum 50 ml/m2 pt. placări.
Se aplică cu orice pistol pt. tuburi cu silicon.

tub 310 ml

buc.

20  
buc/cutie

0,31
kg/buc

45,00
RON / buc

49279 Amorsă AQUAPANEL®  
pt. plăcile de ciment 
Se foloseşte pentru amorsarea plăcilor la pereţii şi 
tavanele interioare, cât şi la tavanele exterioare.  
Pe bază de răşini sintetice în dispersie apoasă, fără 
solvenţi; se aplică direct pe placă, după finisarea 
rosturilor, pt. uniformizarea absorbţiei suprafeţelor;  
se aplică diluat 1:2; consum cca. 100 g/m² - nediluat.

găleată 15 kg 24  
buc/palet

16,60
kg/găl

300,00
RON / buc

73789* găleată 2,5 kg 108  
buc/palet

2,70
kg/găl

80,00
RON / buc

131095

Mortar de armare AQUAPANEL®  
utilizare mixtă 
Pt. tavane interioare/exterioare și pereţi interiori pt. 
armarea întregii suprafeţe; se utilizează şi pentru 
rostuirea îmbinărilor la tavane interioare/exterioare; 
grosime strat 5mm; înainte de aplicarea tencuielilor 
sau vopselelor decorative; consum 0,7 kg/m² pentru 
rostuire, respectiv 3,5 kg/m² pentru armare;  
culoare albă.

 
sac 20 kg

48  
buc/palet

20,00 
kg/buc

192,00
RON / buc

102584

Plasă de armare AQUAPANEL®

Pt. interior și exterior realizată din fibre de sticlă 
rezistentă la alcali; culoare albastră; preîntâmpină 
apariţia fisurilor şi microfisurilor din deformaţii;  
se înglobează în "Masă de şpaclu pentru rosturi  
şi suprafeţe AQUAPANEL® - albă sau gri.";  
consum 1,1 m²/m²; dimensiunea ochiurilor 4x4 mm;  
gramaj 160 g/m².

 
rolă 50 m
lățime 1 m

30  
buc/palet

8,30
kg/buc

7,00
RON / m2

82637

Glet gata preparat Q4 Finish AQUAPANEL®

Glet gata preparat, culoare albă, impermeabil, consum 
1,7 kg/m²/mm. Recomandat pentru băi şi piscine, 
în zonele unde nu sunt placări ceramice, pentru 
îmbunătăţirea calităţii suprafeţei finale, înainte de 
vopsire. Pt. interior, utilizare la pereţi şi tavane.

 
găleată 20 kg

24  
buc/palet

20,20
kg/găl

230,00
RON / buc
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Sistem AQUAPANEL® Sky Lite pentru tavane exterioare şi interioare

Imagine  
articol

Cod 
articol

(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

 

 

 

 

467521

Placă de ciment AQUAPANEL® Sky Lite
pt. tavane exterioare/interioare

900x1200x8 mm

buc

80 
buc/palet

10,50 
kg/m2

70,60
RON / m2

515191 1200x2400x8 mm 45 
buc/palet

10,50 
kg/m2

69,50 
RON / m2

508631

Şurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN 
Cap trompetă cu striaţii, filet simplu, pas mediu,  
vârf ascuţit, TMN. 
Pt. lemn şi profile metalice  
(grosime tablă până la 0,7 mm).  
Strat acoperitor special,  
ce protejează împotriva coroziunii.

SN 25 mm

cutie

250 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

48,60
RON / cutie

87319 1000 
buc/cutie

1,90 
kg/cutie

165,00
RON / cutie

53500*

SN 39 mm

500 
buc/cutie

1,47
kg/cutie

90,60
RON / cutie

87283 100 
buc/cutie

0,30
kg/cutie

18,85
RON / cutie

95644* SN 55 mm 250 
buc/cutie

1,00
kg/cutie

69,60
RON / cutie

94730 Şurub AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 
Cap trompetă cu striaţii, filet simplu, pas mediu,  
vârf tip burghiu, TSD.  
Pt. cadre metalice (grosime metal de la 0,7 la  
2 mm). Acoperire specială rezistentă la coroziune.

SB 25 mm 250 
buc/cutie

0,52
kg/cutie

52,00
RON / cutie

58549* SB 39 mm 250 
buc/cutie

1,45
kg/cutie

99,20
RON / cutie

429471

Bandă de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
Utilizare diversificată; bandă din fibre de sticlă tratată 
împotriva substanţelor alcaline; pentru armarea rosturilor; 
este înglobată în “Masă de şpaclu AQUAPANEL® pe bază 
de ciment pentru rosturi”; se foloseşte pentru orice fel de 
straturi de acoperire tip tencuială decorativă > 2mm, 
respectiv placare ceramică; consum cca. 2,1 m/m².

rolă 50 m
lățime 10 cm

buc

12 
buc/cutie

0,64
kg/buc

73,00 
RON / buc

475694

Masa de şpaclu AQUAPANEL® SkyLite
pentru rosturi şi armare suprafaţă 
Masa de spaclu pe bază de ciment pentru
șpăcluirea manuală totală a suprafețelor plăcilor
AQUAPANEL® SkyLite până la o grosime a stratului  
de 4 mm, înainte de aplicarea tencuielilor sau vopselelor 
decorative. Utilizabil atât la exterior cât și la interior. 
Consum 0,3 kg/m² pentru rostuire; 2,1 kg/m² pentru 
armare (4mm grosime), adica 0.52 kg/mm/m² ; 
culoare albă.

sac 15 kg 35 
buc/palet

15,00 
kg/buc

240,00
RON / buc

49279
Amorsă AQUAPANEL® pt. plăcile de ciment 
Se foloseşte pentru amorsarea plăcilor la pereţii  
şi tavanele interioare, cât şi la tavanele exterioare.
Pe bază de răşini sintetice în dispersie apoasă, fără 
solvenţi; se aplică direct pe placă, după finisarea 
rosturilor, pt uniformizarea absorbţiei suprafeţelor;  
se aplică diluat 1:2; consum cca. 100 g/m² - nediluat.

găleată 15 kg 24 
buc/palet

16,60
kg/găl

300,00
RON / buc

73789 găleată 2,5 kg 108 
buc/palet

2,70
kg/găl

80,00
RON / buc

475690

Plasă de armare AQUAPANEL®  pt. tavane
Pt. interior și exterior realizată din fibre de sticlă 
rezistentă la alcali; culoare albă; preîntâmpină apariţia 
fisurilor şi microfisurilor din deformaţii; se înglobează în 
"Masă de şpaclu AQUAPANEL SkyLite pentru rosturi  
şi armare suprafaţă";  
consum 1,1 m²/m²; dimensiunea ochiurilor 4,1 x 4,1 mm;  
gramaj 125 g/m². 

rolă 50 m
lățime 1 m

35 
buc/palet

6,30
kg/buc

3,50 
RON / m2

Finisarea suprafeţelor interioare la nivel Q4

82637

Glet gata preparat Q4 Finish AQUAPANEL®

Glet gata preparat, culoare albă, impermeabil, consum 
1,7 kg/m²/mm. Recomandat pentru băi şi piscine, 
în zonele unde nu sunt placări ceramice, pentru 
îmbunătăţirea calităţii suprafeţei finale, înainte 
de vopsire. Pt. interior, utilizare la pereţi şi tavane.

găleată 20 kg buc 24 
buc/palet

20,20
kg/găl

230,00 
RON / buc

Capitolul 6
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Sistem AQUAPANEL® pentru pardoseli în contact (fixe)

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni

Unit. 
minimă 

de 
livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

240211*
Placă AQUAPANEL® pt. pardoseli
Pt. montarea de placări ceramice  
pe pardoseli de lemn.

1200x900x6 mm buc 50  
buc/palet

8,50
kg/m2

88,00
RON / m2  

 

 

508631 Şurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN
Cap trompetă cu striaţii, filet simplu, pas mediu,  
vârf ascuţit, TMN. 
Pentru lemn şi profile metalice  
(grosime tablă până la 0,7 mm).  
Strat acoperitor special,  
ce protejează împotriva coroziunii.

25 mm cutie

250 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

48,60
RON / cutie

87319 1000  
buc/cutie

1,90 kg 
/mp

165,00
RON / cutie

429471

Bandă de armare AQUAPANEL®   

pt rosturi (10 cm)
Utilizare diversificată; bandă din fibre de sticlă 
tratată împotriva substanţelor alcaline; pentru 
armarea rosturilor; este înglobată în "Masă de şpaclu 
AQUAPANEL® pe bază de ciment pentru rosturi"; 
se foloseşte pentru orice fel de straturi de acoperire 
tip tencuială decorativă > 2mm, respectiv placare 
ceramică; consum cca. 2,1 m/m².

rolă 50 m
lățime 10 cm

buc

12  
buc/cutie

0,64
kg/buc

73,00
RON / buc

131094

Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi
Pe bază de ciment, pentru rostuirea îmbinărilor 
plăcilor cu bandă de armare; culoare gri;  
consum cca. 0,7 kg/m².

sac 20 kg 48  
buc/palet

20,00
kg/buc

213,00
RON / buc

49279 Amorsă AQUAPANEL® pt. plăcile de ciment
Se foloseşte pentru amorsarea plăcilor la pereţii şi 
tavanele interioare, cât şi la tavanele exterioare. Pe 
bază de răşini sintetice în dispersie apoasă, fără 
solvenţi; se aplică direct pe placă, după finisarea 
rosturilor, pt. uniformizarea absorbţiei suprafeţelor;  
se aplică diluat 1:2; consum cca. 100 g/m² - nediluat.

găleată 15 kg 24  
buc/palet

16,60
kg/găl

300,00
RON / buc

73789* găleată 2,5 kg 108  
buc/palet

2,70
kg/găl

80,00
RON / buc

Capitolul 6
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Clasă de corozivitate C3 pentru profi le metalice Knauf
Profi le Knauf Black System tratate special anticoroziv
Zn min. 275 g/m2, grosime strat de acoperire suplimentară anticorozivă 20 μm conf. DIN 18182 / SR EN 14195

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

111017**
Profi l Knauf CW 50
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3

4000 mm

Lungimi speciale 
(min. 2000mm - 

max. 6000mm) sunt 
disponibile la cerere.

minim
500 m

8 buc/
leg mică

80
kg/100m

15,50
RON / m

322637**
Profi l Knauf CW 75
tratat special anticoroziv,
clasă de corozivitate C3

92
kg/100m

16,35
RON / m

156597**
Profi l Knauf CW 100
tratat special anticoroziv,
clasă de corozivitate C3

101
kg/100m

18,35
RON / m

69104**
Profi l Knauf UW 50
tratat special anticoroziv,
clasă de corozivitate C3

4000 mm

Lungimi speciale 
(min. 2000mm - 

max. 6000mm) sunt 
disponibile la cerere.

73
kg/100m

11,90
RON / m

158332**
Profi l Knauf UW 75
tratat special anticoroziv,
clasă de corozivitate C3

87
kg/100m

14,00
RON / m

158347**
Profi l Knauf UW 100
tratat special anticoroziv,
clasă de corozivitate C3

96
kg/100m

16,20
RON / m

57983**
Profi l Knauf CD 60 tratat special anticoroziv,
clasă de corozivitate C3
Profi l metalic pentru placări şi tavane

4000 mm minim
500 m

12 buc/
leg mică

67
kg/100m

12,75
RON / m

59877**
Profi l Knauf UD 28 tratat special anticoroziv,
clasă de corozivitate C3
Profi l metalic pentru placări şi tavane

3000 mm leg mică 16 buc/
leg mică

43
kg/100m

7,40
RON / m

322137**
Profi l Knauf UA 50/40
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3

4000 mm

Lungimi speciale 
(min. 2000mm - 

max. 6000mm) sunt 
disponibile la cerere.

minim
500 m

6 buc/leg 
mică

174
kg/100m

30,80
RON / m

322139**
Profi l Knauf UA 75/40
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3

4 buc/leg 
mică

199
kg/100m

36,50
RON / m

322126**
Profi l Knauf UA 100/40
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3

4 buc/leg 
mică

237
kg/100m

46,80
RON / m

322127**
Profi l Knauf UA 125/40
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3

4 buc/leg 
mică

287
kg/100m

53,10
RON / m

322128**
Profi l Knauf UA 150/40
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3

4 buc/leg 
mică

331
kg/100m

58,20
RON / m

Clasa de corozivitate C3 se utilizează în zone cu grad mediu de coroziune:
- Spaţii cu o frecvenţă moderată a apariției condensului şi cu poluare medie, generată de unități de producție, ex: vestiare, fabrici de alimente, industria îmbutelierii de 
băuturi şi alimente.
- Zone cu poluare medie ex.: zone urbane şi industriale, zone de coastă cu salinitate redusă.

Capitolul 6
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Capitolul 6

Clasă de corozivitate C3 pentru accesorii metalice Knauf
Accesorii metalice Knauf Black System tratate special anticoroziv
Zn min. 275 g/m2, grosime strat de acoperire suplimentară anticorozivă 20 μm

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

61953**

Piesă de suspendare Nonius superior
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3
Piesă de suspendare Nonius superior se foloseşte 
în combinaţie cu piesa de suspendare Nonius inferior 
cu colier Nonius şi cu 1 buc “Clemă de fi xare Nonius”; 
aceasta poate fi  prelungită cu piesa de îmbinare 
liniară Nonius şi prelungitorul Nonius; 
pt. tavane cu cerinţe de protecţie la foc de sus 
în jos şi pentru orice alte tavane cu încărcări mari.

19 cm

cutie

50
buc/cutie

1,70 
kg/cutie

742,00
RON / cutie

61947** 29 cm 2,50 
kg/cutie

853,00
RON / cutie

61948** 39 cm 3,30 
kg/cutie

931,00
RON / cutie

61949** 49 cm 4,20 
kg/cutie

1176,00
RON / cutie

157088**

Piesă de suspendare Nonius inferior
pt. CD60, tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3
Pt. încărcări mari; suspendă profi lul CD cu agățare 
tip ancoră și permite fi xarea suplimentară 
pe aripioarele laterale cu 
“Șurub cu cap autofi letant LN 3,5 x 9 mm”; 
prezintă amprentă ambutisată pt. rigidizare.

12 cm 2,20 
kg/cutie

250,00
RON / cutie

3438

Clemă fi xare piesă Nonius 
Clemă de fi xare piesă Nonius necesar 1 buc. / 1 fi xare 
Nonius. Aceasta are clasa de corozivitate C2. Protecţia 
suplimentară cu 1 strat de grund anticoroziv, pt. a se 
încadra în clasa C3, se recomandă a se face în şantier, 
după montaj.

necesar 1 buc/fi xare 100 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

32,00
RON / cutie

157014**

Piesă de încrucişare dublă CD 60
tratată special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3
Încrucişează profi lele CD cu agăţare tip ancoră pt. 
îmbinarea în unghi de 90° a profi lelor CD la cote diferite 
- se foloseşte 1 piesă / 1 încrucişare; prezintă amprentă 
ambutisată pt. rigidizare; cu cleme de fi xare pt. precizia 
şi siguranţa montajului.

cl rez: 0,4 kN (40kg)

50 
buc/cutie

2,25
kg/cutie

233,00
RON / cutie

466035**
Bridă de fi xare directă CD 60
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C3
Brida de fi xare directă pentru CD 60 se foloseşte 
pt. fi xarea profi lelor CD 60; recomandată în special 
pt. tavane, asigurând o prindere stabilă şi care poate 
prelua încărcări mari. Se fi xează cu “Şurub autofi letant 
LN 3,5 x 9 mm”.

12 cm 3,20
kg/cutie

478,00
RON / cutie

449231** 20 cm 9,18
kg/cutie

659,00
RON / cutie
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Clasă de corozivitate C5 pentru profile metalice Knauf
Profile dB Knauf Super Magnum Plus® Black System  
tratate special anticoroziv
Tehnologie patentată de grupul Knauf 
Zn min. 275 g/m2, grosime strat de acoperire suplimentară anticorozivă 60 μm conf. DIN 18182 / SR EN 14195

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

322012**
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 50
tratat special anticoroziv,  
clasă de corozivitate C5

4000 mm

Lungimi speciale 
(min. 2000mm - 

max. 6000mm) sunt 
disponibile la cerere.

minim
500 m

8 buc/ 
leg mică

80
kg/100m

24,90
RON / m

322015**
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 75
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5

92
kg/100m

29,10
RON / m

322008**
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 100
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5

101
kg/100m

37,85
RON / m

322230**
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 50
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5

4000 mm

Lungimi speciale 
(min. 2000mm - 

max. 6000mm) sunt 
disponibile la cerere.

73
kg/100m

23,75
RON / m

322231**
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 75
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5

87
kg/100m

28,00
RON / m

322229**
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 100
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5

96
kg/100m

36,80
RON / m

Profile metalice Knauf Black System CD şi UD  
tratate special anticoroziv, pentru tavane şi placări
Zn min. 275 g/m2, grosime strat de acoperire suplimentară anticorozivă 60 μm conf. DIN 18182 / SR EN 14195 

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

322196**
Profil Knauf CD 60 tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5
Profil metalic pentru placări şi tavane

4000 mm minim
500 m

12 buc/
leg mică

67
kg/100m

30,45
RON / m

322228**
Profil Knauf UD 28 tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5
Profil metalic pentru placări şi tavane

3000 mm leg mică 16 buc/
leg mică

43
kg/100m

18,30
RON / m

Ştampila dB Profil: conform documentaţiei grupului Knauf, faţă de profilele metalice lise, profilele dB Knauf Super Magnum Plus® adaugă sistemelor Knauf  
un plus de 2 dB izolare fonică.

Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW/UW tratat special anticoroziv, clasa de corozivitate C5 – patentat de grupul Knauf; ecruisare specială pentru: condiţii acustice 
deosebite, rigiditate ridicată, autocentrarea şuruburilor; pentru pereţi şi placări.

Clasa de corozivitate C5 se utilizează în medii corozive foarte ridicate: 
- Spaţii cu o frecvenţă foarte ridicată a apariției condensului şi cu poluare foarte ridicată generată de unitați de producție, ex: fabrici cu producţie industrială cu poluare 
agresivă. 
- Zone cu poluare foarte ridicată ex.: zone industriale cu atmosfera foarte agresivă.

Capitolul 6
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Capitolul 6

Clasă de corozivitate C5 pentru accesorii metalice Knauf
Accesorii metalice Knauf Black System tratate special anticoroziv 
Zn min. 275g/m2, grosime strat de acoperire suplimentară anticorozivă 60μm

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

322210**

Piesă de suspendare Nonius superior
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5
Piesă de suspendare Nonius superior se foloseşte 
în combinaţie cu piesa de suspendare Nonius inferior 
cu colier Nonius şi cu 1 buc “Clemă de fi xare Nonius”; 
aceasta poate fi  prelungită cu piesa de îmbinare 
liniară Nonius şi prelungitorul Nonius; 
pt. tavane cu cerinţe de protecţie la foc de sus 
în jos şi pentru orice alte tavane cu încărcări mari.

19 cm

cutie

50
buc/cutie

1,70 
kg/cutie

842,00
RON / cutie

322211** 29 cm 2,50 
kg/cutie

964,00
RON / cutie

322212** 39 cm 3,30 
kg/cutie

1141,00
RON / cutie

322213** 49 cm 4,20 
kg/cutie

1318,00
RON / cutie

322195

Piesă de suspendare Nonius inferior
pt. CD60, tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5
Pt. încărcări mari; suspendă profi lul CD cu agățare 
tip ancoră și permite fi xarea suplimentară 
pe aripioarele laterale cu 
“Șurub cu cap autofi letant LN 3,5 x 9 mm”; 
prezintă amprentă ambutisată pt. rigidizare.

12 cm 2,20 
kg/cutie

355,00
RON / cutie

3438

Clemă fi xare piesă Nonius 
Clemă de fi xare piesă Nonius necesar 1 buc. / 1 fi xare 
Nonius. Aceasta are clasa de corozivitate C2. Protecţia 
suplimentară cu 3 straturi de grund anticoroziv, pt. a se 
încadra în clasa C5, se recomandă a se face în şantier, 
după montaj.

necesar 1 buc/fi xare 100
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

32,00
RON / cutie

322206**

Piesă de încrucişare dublă CD 60
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5
Încrucişează profi lele CD cu agăţare tip ancoră pt. 
îmbinarea în unghi de 90° a profi lelor CD la cote diferite 
- se foloseşte 1 piesă / 1 încrucişare; prezintă amprentă 
ambutisată pt. rigidizare; cu cleme de fi xare pt. precizia 
şi siguranţa montajului.

cl rez: 0,4 kN (40kg)

50
buc/cutie

2,25
kg/cutie

299,00
RON / cutie

322018**
Bridă de fi xare directă CD 60
tratat special anticoroziv, 
clasă de corozivitate C5
Bridă de fi xare directă pentru CD 60 se foloseşte 
pt.fi xarea profi lelor CD 60; recomandată în special 
pt. tavane, asigurând o prindere stabilă şi care poate 
prelua încărcări mari. Se fi xează cu “Şurub autofi letant 
LN 3,5 x 9 mm”.

12 cm 3,20
kg/cutie

683,00
RON / cutie

402917** 20 cm 9,18
kg/cutie

942,00
RON / cutie
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Capitolul 7
Profile metalice Knauf
� Profile dB Knauf Super Magnum Plus® CW
� Profile dB Knauf Super Magnum Plus® UW
� Profile Knauf CD
� Profile Knauf UD
� Profile Knauf UA

*Conform documentaţiei grupului Knauf, faţă de profilele 
metalice lise Knauf, profilele dB Knauf Super Magnum Plus® 
adaugă sistemelor Knauf un plus de 2 dB izolare fonică.

În afara performanţelor acustice, aceste profile asigură 
autocentrarea şuruburilor şi, având o rigiditate mai ridicată, 
permit înălţimi mai mari ale pereţilor din gips-carton.

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
cu fibre celulozice (Gipsfaser) 53

6 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL®    
pe bază de ciment 59

7 Profile metalice Knauf 71

8 Benzi, șuruburi, dibluri 75

9 Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale şi scule pentru sisteme uscate 81

10 Ipsosuri şi gleturi gata preparate 89

11 Trape de vizitare Knauf 101

12 Tavane casetate 107

13 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 123

14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
de gips 137

15 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® 
pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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Profile dB Knauf Super Magnum Plus® CW pentru pereţi din gips-carton 
Super Magnum Plus® este tehnologie patentată de grupul Knauf. Clasa de corozivitate C2 pentru profilele metalice Knauf 
Zn 100 g/m2, grosime strat Zn - 7 μm, conf. DIN 18182 / SR EN 14195

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă  
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

80900*

Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 50

2600 mm

leg mică 8 buc/ 
leg mică

128buc/
leg mare

69,00
kg/100m

6,15
RON / m

80903 3000 mm

81904* 3500 mm

81905 4000 mm

82483* lungime specială 
(vezi nota subsol 1)

leg 
mare

80908*

Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 75

2600 mm

leg mică 8 buc/ 
leg mică

96 buc/
leg mare

79,00
kg/100m

7,15
RON / m

80910 3000 mm

151771* 3500 mm

82532 4000 mm

82486* lungime specială 
(vezi nota subsol 1)

leg 
mare

82783

Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 100

3000 mm

leg mică 8 buc/ 
leg mică

64 buc/ 
leg mare

87,00
kg/100m

8,10
RON / m

81906* 3500 mm

151763 4000 mm

82487* lungime specială 
(vezi nota subsol 1)

leg 
mare

157064** Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 125 
Cantitate minimă 500 m.

lungime specială 
(vezi nota subsol 2)

minim
500 m

4 buc/
leg mică

97,00
kg/100m

9,25
RON / m

157065** Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW 150 
Cantitate minimă 500 m.

lungime specială 
(vezi nota subsol 2)

107,00  
kg/100m

10,10
RON / m

Ştampila dB Profil: conform documentaţiei grupului Knauf, faţă de profilele metalice lise Knauf, profilele dB Knauf Super Magnum Plus® adaugă sistemelor Knauf  
un plus de 2 dB izolare fonică.
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® CW – patentat de grupul Knauf; ecruisare specială pentru: condiţii acustice deosebite, rigiditate ridicată, autocentrarea şuruburilor; pentru 
pereţi şi placări; asigură o îmbinare mai bună la prelungirea profilelor tip CW atunci când este cazul, cât şi, foarte important, la îmbinarea CW/UW (continuizare prin suprapunere 
ecruisare peste ecruisare).

1) Alte lungimi speciale (min. 2000 mm - max. 8000 mm) sunt disponibile la cerere, livrabile la termen comunicat separat. Pentru lungimi speciale mai mari de 6000 mm, prețul 
unitar de vânzare este cu 10% mai mare datorită costurilor suplimentare ce apar în procesul de producție.
2) Alte lungimi speciale (min. 2000 mm - max. 10000 mm) sunt disponibile la cerere, livrabile la termen comunicat separat. Pentru lungimi speciale mai mari de 6000 mm, prețul 
unitar de vânzare este cu 35% mai mare datorită costurilor suplimentare ce apar în procesul de producție.

Capitolul 7
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Profile dB Knauf Super Magnum Plus® UW pentru pereţi din gips-carton 
Super Magnum Plus® este tehnologie patentată de grupul Knauf. Clasa de corozivitate C2 pentru profilele metalice Knauf 
Zn 100 g/m2, grosime strat Zn - 7 μm, conf. DIN 18182 / SR EN 14195

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

322606 Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 50

4000 mm leg mică 8 buc/ 
leg mică

160 buc/
leg mare

58,00 
kg/100m

5,05
RON / m

lungime specială 
(vezi nota subsol 1)

leg mare

146596 Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 75

4000 mm leg mică 8 buc/ 
leg mică

120 buc/
leg mare

69,00
kg/100m

6,15
RON / m

lungime specială 
(vezi nota subsol 1)

leg mare

322685 Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 100

4000 mm leg mică 8 buc/
leg mică

80 buc/
leg mare

80,00 
kg/100m

7,25
RON / m

lungime specială 
(vezi nota subsol 1)

leg mare

3385** Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 125 
Cantitate minimă 500 m.

4000 mm minim
500 m

4 buc/
leg mică

89,00 
kg/100m

8,15
RON / m

lungime specială 
(vezi nota subsol 2)

leg mică

7698** Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW 150 
Cantitate minimă 500 m.

4000 mm minim
500 m

98,00 
kg/100m

9,00
RON / m

lungime specială 
(vezi nota subsol 2)

leg mică

Ştampila dB Profil:  conform documentaţiei grupului Knauf, faţă de profilele metalice lise, profilele dB Knauf Super Magnum Plus® adaugă sistemelor Knauf un plus  
de 2 dB izolare fonică.
Profil dB Knauf Super Magnum Plus® UW – patentat de grupul Knauf; ecruisare specială pentru: condiţii acustice deosebite, rigiditate ridicată, autocentrarea şuruburilor; pentru 
pereţi şi placări; asigură o îmbinare mai bună la prelungirea profilelor tip UW atunci când este cazul, cât şi, foarte important, la îmbinarea CW/UW (continuizare prin suprapunere 
ecruisare peste ecruisare).

1) Alte lungimi speciale (min. 2000 mm - max. 8000 mm) sunt disponibile la cerere, livrabile la termen comunicat separat. Pentru lungimi speciale mai mari de 6000 mm, prețul 
unitar de vânzare este cu 10% mai mare datorită costurilor suplimentare ce apar în procesul de producție.
2) Alte lungimi speciale (min. 2000 mm - max. 10000 mm) sunt disponibile la cerere, livrabile la termen comunicat separat. Pentru lungimi speciale mai mari de 6000 mm, prețul 
unitar de vânzare este cu 35% mai mare datorită costurilor suplimentare ce apar în procesul de producție.

Profile metalice Knauf CD pentru tavane şi placări 
Zn 100 g/m2, grosime strat Zn 7 μm conf. DIN 18182 / SR EN 14195 
Clasa de corozivitate C2 pentru profilele metalice Knauf 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

513443

Profil Knauf CD 60
Profil metalic pentru placări şi tavane.

3000 mm

leg mică 12 buc/
leg mică

180 buc/
legmare

56,00 
kg/100m

4,70
RON / m321960 4000 mm

322640* lungime specială 
(vezi nota subsol)

leg 
mare

Alte lungimi speciale (min. 2000 mm - max. 8000 mm) sunt disponibile la cerere, livrabile la termen comunicat separat. Pentru lungimi speciale mai mari de 6000 mm, prețul 
unitar de vânzare este cu 10% mai mare datorită costurilor suplimentare ce apar în procesul de producție.
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Profi le metalice Knauf UD pentru tavane şi placări 
Zn 100 g/m2, grosime strat Zn 7 μm conf. DIN 18182 / SR EN 14195 
Clasa de corozivitate C2 pentru profi lele metalice Knauf 

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

322588 Profi l Knauf UD 28
Profi l metalic pentru placări şi tavane.

3000 mm leg mică

16 buc/
leg mică

448 buc/
leg mare

38,00 
kg/100m

3,10
RON / m

Profi le Knauf UA
Zn 275 g/m2, grosime strat Zn 20 μm conf. DIN 18182 / SR EN 14195
Clasa de corozivitate C2 pentru profi lele metalice Knauf 

Imagine 
articol

 Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

3343*

Profi l Knauf UA 50

2600x2,0 mm

leg
6 

buc/leg
 175,00

kg/100m

16,20
RON / m

155827* 2800x2,0 mm

3345 3000x2,0 mm

3347* 3500x2,0 mm

3349 4000x2,0 mm

7686*
lungime specială 

> 6000 mm
(vezi nota subsol)

leg 90
buc/leg

20,25
RON / m

3354*

Profi l Knauf UA 75

2750x2,0 mm

leg 4 
buc/leg

200,00 
kg/100m

18,95
RON / m

155829* 2800x2,0 mm

3355 3000x2,0 mm

3357* 3500x2,0 mm

3359 4000x2,0 mm

3360* 4500x2,0 mm

45525* 5000x2,0 mm

46837* 6000x2,0 mm

7688*
lungime specială 

> 6000 mm
(vezi nota subsol)

leg 100
buc/leg

23,65
RON / m

3364

Profi l Knauf UA 100 

3000x2,0 mm

leg 4 
buc/leg

237,00 
kg/100m

22,30
RON / m

3366* 3500x2,0 mm

3368 4000x2,0 mm

7395* 5000x2,0 mm

46838* 6000x2,0 mm

4759*
lungime specială 

> 6000 mm
(vezi nota subsol)

leg 60
buc/leg

27,85
RON / m

3383**
Profi l Knauf UA 125

4000x2,0 mm

minim
500 m

4 
buc/leg

287,00 
kg/100m

28,05
RON / m81986** 5000x2,0 mm

158228** 6000x2,0 mm

7697**
Profi l Knauf UA 150

4000x2,0 mm
331,00 

kg/100m
34,05

RON / m96303** 5000x2,0 mm

40459** 6000x2,0 mm

Alte lungimi speciale (min. 2000 mm - max. 6000 mm) sunt disponibile la cerere, livrabile la termen comunicat separat, la aceeaşi cotaţie de preţ. Pentru lungimi speciale mai mari 
de 6000 ÷ 8000 mm, prețul unitar de vânzare este cu 25% mai mare datorită costurilor suplimentare ce apar în procesul de producție.

Pentru profi le metalice şi accesorii Knauf Black System tratate special anticoroziv (culoare neagră), vezi capitolul 5 - profi le zincate 
suplimentar (Zn 275 gr/m2) şi în plus grunduite şi lăcuite anticoroziv în grosime de 20 μm, respectiv 60 μm. 
Recomandate pentru clasa de corozivitate atmosferică C3, respectiv C5.
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Benzi, șuruburi, dibluri
� Benzi
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Informaţii tehnice generale 3
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Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39
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speciale şi scule pentru sisteme uscate 81
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76 Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017

Benzi

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

512418

Bandă de etanşare Knauf
Autoadezivă, pt. contactul dintre profil şi stratul 
suport, asigură etanşeitate la praf şi izolează fonic; 
lungime 30 m.

30 mm x 30 m

buc

30 
buc/cutie

 0,14
kg/buc

17,00
RON / buc

512419 50 mm x 30 m 18 
buc/cutie

 0,23
kg/buc 

27,70
RON / buc

512420 70 mm x 30 m 12 
buc/cutie

 0,32
kg/buc

40,40
RON / buc

512423 95 mm x 30 m 10 
buc/cutie

 0,45
kg/buc 

52,50
RON / buc

3690

Bandă Knauf ALUX pt. protecţia colţurilor 
Bandă de tablă zincată aplicată pe hârtie armată  
pentru colţuri interioare şi exterioare; se aplică  
cu partea metalică spre perete.  
A se evita pozarea cu material în exces.  
Posibil a se fixa şi cu Knauf SuperFinish.

rolă 30,4 m 10 
buc/cutie

 1,00
kg/buc 

61,60
RON / buc

99381

Bandă de armare Kurt
Structură multi-strat din hârtie specială ranforsată, 
cu rezistență foarte mare la tracțiune, recomandată 
pentru armarea rosturilor la plăcile din gips-carton 
și sistemul Safeboard. Bandă cu structură micro-
poroasa care faciliteaza eliminarea aerului la 
înglobarea acesteia în stratul de material.  
Nivel de siguranță la fisurare: *****

rolă 25 m
lățime 5cm

20 
buc/cutie

0,20 kg/
buc

37,25
RON / buc

3695
Bandă de hârtie pt. armare rost
Structură omogenă din hârtie cu rezistență mare la 
tracțiune, recomandată în mod special pt. sistemele 
de gips-carton, are aceleaşi caracteristici fizico-
chimice cu cartonul plăcii. Suprafața benzii prezintă 
micro-perforații  pt. eliminarea aerului la înglobarea 
acesteia în stratul de material, în scopul creșterii 
aderenței. Canelură predefinită longitudinal pe zona 
centrală, care permite plierea pt. utilizarea la colțurile 
interioare. Nivel de siguranță la fisurare: ****

rolă 23 m
lățime 5cm

cutie

20 
buc/cutie

 0,20 
kg/buc 

7,60
RON / buc

3696 rolă 75 m
lățime 5cm

20 
buc/cutie

 0,60
kg/buc 

17,60
RON / buc

3697 rolă 150 m
lățime 5cm

10 
buc/cutie

0,84 
kg/buc

28,50
RON / buc

3698

Bandă Knauf din fibră de sticlă pt. armare rost
Structură omogenă tip împâslitură din fibră de sticlă 
care se integrează total în stratul de masă de șpaclu 
pt. rosturi, datorită structurii micro-poroase a benzii, 
ideal a fi folosită în sistem cu masele de șpaclu pe 
bază de ipsos. Efectul de încărcare peste nivelul 
plăcii de gips-carton în cazul rosturilor transversale 
(tip SK) este redus. Este recomandată pt. sistemele 
de gips-carton cu protecţie la foc, Fireboard.
Nivel de siguranță la fisurare: ***

rolă 25 m
lățime 5cm

40 
buc/cutie

 0,06
kg/buc 

3,40
RON / buc

5403

Bandă Knauf tip reţea, autoadezivă,  
pt. armare rost 
Structură tip reţea rectangulară. La aplicarea benzii, 
trebuie evitată deformarea accidentală a acesteia, 
păstrând forma pătrată a ochiurilor reţelei,  
pt. reducerea riscurilor de fisurare ulterioară.  
Se înglobează uşor în material. Necesită finisări 
succesive pentru eliminarea aspectului de 
reţea transmis stratului de masă de şpaclu care 
înglobează banda. Nivel de siguranță la fisurare: **

rolă 20m
lățime 5cm

48 
buc/cutie

 0,06
kg/buc

4,20
RON / buc

5404 rolă 90 m
lățime 5cm

24 
buc/cutie

 0,30
kg/buc

16,25
RON / buc

57871*

Bandă specială de separaţie autoadezivă
Bandă de separaţie autoadezivă pe 20 mm din 
lăţimea totală de 65 mm; zona autoadezivă se 
montează pe spatele profilului metalic care va intra 
în contact cu elementul masiv; apoi se lipeşte banda 
de etanşare/chitul de etanşare, după care profilul 
metalic se fixează pe perete; se plachează şi se 
chituieşte, iar, ulterior uscării chitului, banda se taie 
şi se îndepărtează; are un adeziv special ce permite 
dezlipirea fără deteriorarea cartonului plăcilor pt. 
crearea unei fisuri liniare insesizabile.

rolă 50 m buc 30 
buc/cutie

 0,40
kg/buc  

54,30
RON / buc

3480

Bandă de separaţie autoadezivă
Strat separator, autoadeziv pe toată lăţimea  
de 50 mm, se foloseşte între materiale de natură 
diferită; se dispune perimetral la intersecţii  
perete-perete, perete-tavan; după montaj şi chituire, 
partea rămasă vizibilă sub cota plafonului se taie 
şi se îndepărtează; pt. crearea unei fisuri liniare 
insesizabile.

rolă 66 m cutie 36 
buc/cutie

 0,16
kg/cutie

9,90
RON / buc

Capitolul 8
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Șuruburi

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

3503 Şurub autofi letant SN pt. plăci Knauf 
Cleaneo®  
Cap conic, fi let simplu, pas mediu, vârf ascuţit, TMN; 
recomandat pt. fi xarea plăcilor Knauf Cleaneo la 
placările cu o singură placă, universal; pt. lemn şi 
profi le metalice cu grosimi de până la 0,7 mm.

SN 3,5 x 30 mm

cutie

1000
buc/cutie

 1,60
kg/cutie  

43,50
RON / cutie

509471 250
buc/cutie

0,40
kg/cutie

19,80
RON / cutie

508624 Şurub autofi letant Knauf FN
Cap bombat tip şaibă, fi let dublu cu diametre inegale, pas 
mediu, vârf ascuţit, WMN. Pt fi xarea pe structura de lemn 
(ex. mansarde) a pieselor de suspendare având ca suport 
portant schelet de lemn. Pentru profi le metalice cu grosimi 
de până la 0,7 mm.

FN 4,3 x 35 mm

250 
buc/cutie

1,00
kg/cutie

31,90
RON / cutie

11829* 500 
buc/cutie

2,00
kg/cutie

48,40
RON / cutie

11828* FN 4,3 x 65 mm 250 
buc/cutie

1,70
kg/cutie 

49,40
RON / cutie

451141

Şurub autofi letant Knauf TN
Cap trompetă, fi let dublu cu diametre egale, pas mediu, 
vârf ascuţit, TMN. Se folosesc pt. fi xarea plăcilor de 
gips-carton pe lemn şi profi le metalice cu grosimi mai 
mici de 0,7 mm.

TN 3,5 x 25 mm

250 
buc/cutie

0,35
kg/cutie

13,35
RON / cutie

3504 1000
buc/cutie

1,34
kg/cutie

28,50
RON / cutie

451143
TN 3,5 x 35 mm

250 
buc/cutie

0,5
kg/cutie

14,90
RON / cutie

3505 1000
buc/cutie

1,76
kg/cutie

35,90 
RON / cutie

495219
TN 3,5 x 45 mm

250 
buc/cutie

0,60
kg/cutie

17,10
RON / cutie

3506 1000
buc/cutie

2,15
kg/cutie

43,70
RON / cutie

495221
TN 3,5 x 55 mm

250 
buc/cutie

0,75
kg/cutie

19,50
RON / cutie

3507 1000
buc/cutie

2,62
kg/cutie

56,80
RON / cutie

453464

TN 4,2 x 70 mm

250 
buc/cutie

1,80
kg/cutie

41,80
RON / cutie

88964 500 
buc/cutie

3,60
kg/cutie

80,50
RON / cutie

451193

Şurub autoperforant Knauf TB
Cap trompeta, fi let simplu, pas mic, vârf tip burghiu, 
TSD. Se folosesc pt. fi xarea plăcilor de gips-carton în 
profi le metalice cu grosimi între 0,7 - 2,25 mm.

TB 3,5 x 25 mm

250 
buc/cutie

0,38
kg/cutie

15,40
RON / cutie

495223 500
buc/cutie

0,90
kg/cutie

24,40
RON / cutie

451211
TB 3,5 x 35 mm

250 
buc/cutie

0,66
kg/cutie

17,20
RON / cutie

495224 500
buc/cutie

1,125
kg/cutie

27,40
RON / cutie

495261
TB 3,5 x 45 mm

250 
buc/cutie

0,65
kg/cutie

17,75
RON / cutie

451351 500
buc/cutie

1,20
kg/cutie

29,15
RON / cutie

495225
Şurub autofi letant Knauf LN 
Cap plat, fi let simplu, pas mediu, vârf ascuţit, PMN. 
Se folosesc la fi xarea pieselor metalice pregăurite de 
profi lele metalice pt. gips-carton cu grosimi de până la 
0,7 mm.

LN 3,5 x 9 mm

250 
buc/cutie

0,25
kg/cutie

16,40
RON / cutie

3512 1000
buc/cutie

1,02
kg/cutie 

34,00
RON / cutie

495262 Şurub autoperforant Knauf LB 
Cap plat, fi let simplu, pas mic, vârf tip burghiu, PSD. 
se folosesc pt. fi xarea între ele a profi lelor metalice cu 
grosimi de până la 2 mm.

LB 3,5 x 9,5 mm

250 
buc/cutie

0,21
kg/cutie

13,40
RON / cutie

453431 1000 
buc/cutie

0,90
kg/cutie

27,30
RON / cutie

3511

Şurub autofi letant Knauf TN
fi xare placă în placă
Cap trompetă, fi let simplu, pas mare, vârf ascuţit, THN. 
Se foloseşte la fi xarea plăcilor de gips-carton între ele.

5,5 x 38 mm 1000 
buc/cutie

2,00 
kg/cutie

110,00
RON / cutie
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Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Observații

Unit. 
minimă 

de livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

60480*

Şurub autofi letant pt. Vidiwall 
Cap conic cu striaţii, fi let dublu cu diametre egale, 
pas mediu, vârf ascuţit. TMN; pt. fi xarea pe lemn și 
profi le metalice cu grosimi până la 0,7 mm.

3,9 x 22 mm

cutie

1000 
buc/cutie

1,30 
kg/cutie

43,80 
RON / cutie

508639
3,9 x 30 mm

250 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

21,00
RON / cutie

60482 1000 
buc/cutie

1,90 
kg/cutie

52,00
RON / cutie

75984* 3,9 x 45 mm 1000 
buc/cutie

2,33 
kg/cutie

69,00
RON / cutie

544069* Şurub autofi letant pt. Vidifl oor
Cap trompetă, fi let simplu, pas mare, vârf ascuţit, THN. 
Se folosesc pt. fi xarea plăcilor Vidifl oor între ele; gâtul 
lis permite liftarea plăcii superioare în momentul în care 
prima placă începe să fi e fi xată; consum 26 buc./m2.

17 mm 500 
buc/cutie

0,65
kg/cutie

32,00
RON / cutie

508634
22 mm

250 
buc/cutie

0,40 
kg/cutie

24,60
RON / cutie

67068 500 
buc/cutie

0,76
kg/cutie

33,70
RON / cutie

232037

Şurub autofi letant Diamant XTN
Cap trompetă, fi let dublu cu diametre egale cu 
schimbare de sens, pas mic, vârf ascuţit, TSN. 
Fosfatate, pentru plăci de gips-carton de înaltă duritate 
fi xate pe profi le din tablă metalică cu grosime până la 
0,7 mm.

XTN 23mm

250
buc/cutie

0,375 
kg/cutie

21,40
RON / cutie

216603 1000
buc/cutie

1,50 
kg/cutie

61,25
RON / cutie

232039
XTN 38mm

250
buc/cutie

0,57 
kg/cutie

25,60
RON / cutie

216606 1000
buc/cutie

2,30 
kg/cutie

77,00
RON / cutie

509580
XTN 55mm

250
buc/cutie

0,80
kg/cutie

32,60
RON / cutie

216607 1000
buc/cutie

3,15 
kg/cutie

93,20
RON / cutie

477953

Şurub autoperforant Diamant XTB
Cap trompetă, fi let dublu cu diametre egale, pas 
mediu, vârf tip burghiu, TSD. Fosfatate, pentru plăci de 
gips-carton de înaltă duritate fi xate pe profi le din tablă 
metalică cu grosime de la 0,7 până la 2,25 mm

XTB 35 mm 250
buc/cutie

0,50
kg/cutie

34,90
RON / cutie

509475
XTB 38 mm

250
buc/cutie

0,60
kg/cutie

36,00
RON / cutie

492777 1000
buc/cutie

2,11 
kg/cuti

100,35
RON / cutie

509477
XTB 55 mm

250
buc/cutie

0,85
kg/cutie

37,50
RON / cutie

492782 1000
buc/cutie

3,22 
kg/cutie

115,35 
RON / cutie

475782 Şurub autofi letant Knauf Drystar XTN
Cap trompetă cu fi let dublu cu diametre egale cu 
schimbare de sens, pas mic, vârf ascuţit, TSN. Sunt 
tratate anticoroziv pentru utilizare în medii corozive C3 
sau C5M, pentru plăci de înaltă duritate fi xate pe profi le 
din tablă metalică cu grosimea până la 0,7 mm. 

XTN 23mm 1000
buc/cutie

1,50 
kg/cutie

74,30
RON / cutie

513093
XTN 38mm

250
buc/cutie

0,60
kg/cutie

33,80
RON / cutie

475784 1000
buc/cutie

2,30 
kg/cutie

105,00
RON / cutie

520637

Şurub autoperforant Knauf Drystar XTB
Cap trompetă cu fi let dublu cu diametre egale cu 
schimbare de sens, pas mic, vârf tip burghiu, TSD. Sunt 
tratate anticoroziv pt. utilizare în medii corozive C3 sau 
C5M, pt. plăci de înaltă duritate fi xate pe profi le din tablă 
metalică cu grosimea de la 0,7 mm până la 2,25 mm.

  XTB 38 mm 500
buc/cutie

1,2 
kg/cutie

142,00
RON / cutie

508631

Şurub AQUAPANEL® Maxi autofi letant SN 
Cap trompetă cu striaţii, fi let simplu, pas mediu, 
vârf ascuţit, TMN. 
Pentru lemn şi profi le metalice (grosime tablă până 
la 0,7 mm). Strat acoperitor special, ce protejează 
împotriva coroziunii.

SN 25 mm

250
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

48,60
RON / cutie

87319 1000
buc/cutie

1,90 
kg/cutie

165,00
RON / cutie

53500*
SN 39 mm

500
buc/cutie

1,47
kg/cutie

90,60
RON / cutie

87283 100
buc/cutie

0,30
kg/cutie

18,85
RON / cutie

95644* SN 55 mm 250
buc/cutie

1,00
kg/cutie

69,60
RON / cutie

94730
Şurub AQUAPANEL® Maxi autoperforant SB 
Cap trompetă cu striaţii, fi let simplu, pas mediu, vârf tip 
burghiu, TSD. Pentru cadre metalice (grosime metal 
de la 0,7 la 2 mm). Acoperire specială rezistentă la 
coroziune.

SB 25 mm 250
buc/cutie

0,52
kg/cutie

52,00
RON / cutie

58549* SB 39 mm 250 
buc/cutie

1,45
kg/cutie

99,20
RON / cutie
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Capitolul 8

Dibluri

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni,
Observatii

Unit. 
minimă 

de livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

60490*

Dibluri metalice pt. spaţii cu goluri
(vezi grosimi de placare indicate în mm, 
în parantezele din coloana Dimensiuni, Observaţii)

Montajul acestor dibluri se face cu ajutorul 
cleştelui de fi xare diblu pt. spaţii cu goluri,
cod 4680, Capitolul Scule Knauf.

4/13 mm
(1x6,5; 1x9,5; 1x12,5)

cutie

50 
buc/cutie

0,40
kg/cutie

41,85
RON / cutie

60491* 4/24 mm
(2x12,5; 1x15,0)

0,50 
kg/cutie

47,10
RON / cutie

60492 4/38 mm
(3x12,5)

0,60
kg/cutie

57,60
RON / cutie

60485*
5/16 mm

(1x6,5; 1x9,5; 
1x12,5; 1x15,0)

0,82
kg/cutie

62,05 
RON / cutie

60486* 5/32 mm
(2x12, 5; 2x15,0)

1,00
kg/cutie

77,40 
RON / cutie

60487
6/16 mm

(1x6,5; 1x9,5; 
1x12,5; 1x15,0)

1,10
kg/cutie

84,50 
RON / cutie

60489 6/32 mm
(2x12,5; 2x15,0)

1,40
kg/cutie

91,65
RON / cutie

131376

Diblu metalic Hartmut pt. spaţii cu goluri
Capacitate portantă mare, de până la 65 kg/diblu 
(în cazul unei duble placări cu placa Diamant). 
Necesită găurire prealabilă a gips-cartonului Ø 13mm. 
Nu necesită sculă specială de montaj. Ușor și rapid 
de folosit. Se livrează împreună cu şurubul aferent.

16,5 cm
se poate folosi 

la orice 
grosime de placare

1,255
kg/cutie

271,55
RON / cutie

148351

Diblu metalic pt. spații cu goluri tip “melc”
Pentru încărcări mici, în funcție de grosimea de placare. 
Este un diblu pt. fi xarea obiectelor pe suprafețele de 
gips-carton. Poate prelua sarcini în consolă de până 
la 20 kg/diblu (în cazul unei duble placări cu placa 
Diamant) - aplice pe perete, tablouri, mici etajere etc.
Nu este recomandat pt. tavane!

2 cm
se poate folosi 

la orice 
grosime de placare

10 
buc/cutie

0,073
kg/cutie

19,50
RON / cutie

69529

Şurub Knauf cu diblu fi letat
Şuruburi cu diblu fi letat - diblu fi letat 
de plastic cu şurub metalic,
recomandat pt. fi xarea profi lelor UW şi CW 
de pardoseală, perete şi tavan.

K6/40 mm 100 
buc/cutie

0,45
kg/cutie

13,70
RON / cutie

459519 K6/60 mm

50 
buc/cutie

0,33
kg/cutie

9,30
RON / cutie

3539* L8/80 mm 0,70
kg/cutie 

17,00
RON / cutie

3538* L8/100 mm 0,85
kg/cutie

23,20
RON / cutie

5216
Bolţ metalic Knauf   
Din metal, pentru beton, se foloseşte la sistemele 
interioare de tavane pentru preluarea încărcărilor.

6/35 mm 100 
buc/cutie

1,10
kg/cutie

96,80
RON / cutie
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Capitolul 8

Chituri de etanșare

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

200373*

Chit de reparaţii pt. etanşare şi lipire 
Power Elast
Chit de etanşare şi lipire superelastic monocomponent, 
hibrid realizat dintr-o combinaţie super-performantă  
de adeziv de fixare şi masa de etansare; pentru 
etanşarea rosturilor şi fisurilor la sistemele de finisaje 
uscate realizate cu plăci din gips carton; pentru 
repararea fisurilor tencuielilor sau a fisurilor în straturilor 
de acoperire ale acestora (gleturi);  pentru lipire: 
material plastic, metal, sticlă, ceramică, piatră, lemn, 
BCA, plută, PVC, EPS etc.  Nu necesită amorsare 
prealabilă. Poate fi utilizat atât la interior cât şi la 
exterior. Contracţie extrem de redusă după uscare. 
Uşor de aplicat. Rezistenţă excelentă la radiaţii UV şi 
intemperii. Culoare albă. Inodor. Poate fi vopsit atât 
cu vopsele acrilice pe bază de apă, cât şi cu vopsele 
alchidice pe baza de solvenţi. Termen de garanţie 5 ani.
Se aplică cu orice pistol pt. tuburi cu silicon.

tub 300 ml

buc

8 
buc/cutie

0,40
kg/buc

26,50
RON / buc

258280*

Chit Intumescent & Acoustic Mastic 
Pentru contactul dintre profilele metalice şi elementele 
de structură; asigură etanşeizarea străpungerilor  
în cazul sistemelor cu specificaţii de rezistenţă la foc; 
elastic după întărire; pentru rosturi de dilatare max 
30mm; se aplică cu orice pistol pt. tuburi cu silicon.

tub 310 ml 12 
buc/cutie

0,56
kg/buc

83,00
RON / buc

3461*

Chit de etanşare Trennwandkitt
Pentru contactul dintre profil UW şi pardoseală, 
respectiv planşeu; elastic după întărire; compensează 
neplaneităţi importante ale suprafeţei; fonoizolant;  
se aplică cu ajutorul pistolului universal pentru aplicare 
Knauf Uniflott și chituri, masticuri în folie PE.

550 ml în folie PE 20 
buc/cutie

 0,92
kg/buc

19,70
RON / buc

447551*

Pistol universal pt. aplicare Knauf Uniflott, 
chituri şi masticuri în folie PE
Pistol cu tub (gol) reîncărcabil, piston şi cap  
de aplicare.

1 buc cutie 1 
buc/cutie

 1,00
kg/buc 

180,00
RON / buc

Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Capitolul 9

Accesorii pentru UA

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Observații

Unit. 
minimă 

de livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

3454

Set colţare Knauf 
tip element telescopic

pt. UA 50
fi xarea în profi lul UA
se face prin clipsare

şi cu dibluri 
în stratul suport

cutie

4 buc. 
 şi 

10 dibluri/
cutie

0,70
kg/cutie

26,00
RON / cutie

3455 pt. UA 75 1,00
kg/cutie

27,00
RON / cutie

3456 pt. UA 100 1,40
kg/cutie

31,00
RON / cutie

COL50*

Colţar Knauf

pt. UA 50
fi xarea în profi lul UA

se face 
prin şurub şi piuliţă

şi cu dibluri 
în stratul suport

100
buc/cutie

7,90
kg/cutie

230,00
RON / cutie

COL75* pt. UA 75 11,60
kg/cutie

300,00
RON / cutie

COL100* pt. UA 100 15,70
kg/cutie

400,00
RON / cutie

3392*

Colier Nonius pt. UA 50 
(inclusiv 1 clemă de fi xare)
Kit pentru suspendare profi le UA 50 - se livrează 
împreună cu clema de fi xare Nonius - 1 buc/colier, 
dezvoltat pentru încărcări mari, solicitări dinamice 
accidentale - sub ganguri, supuse la rafale de vânt; 
pentru tavane cu cerinţe speciale de protecţie la foc; 
se foloseşte în combinaţie cu "Piesa de suspendare 
Nonius superior". cl. rez. 0.4 kN (40kg)

100 
buc/cutie

5,30
kg/ cutie

307,00
RON / cutie

68986*

Piesă de încrucişare dublă UA 50 / CD 60
Cu agăţare tip ancoră, încrucişează profi lele UA/CD 
în unghi de 90° la cote diferite - se foloseşte 
1 piesă/1 încrucişare; prezintă amprentă ambutisată 
pentru rigidizare; cu cleme de fi xare pentru precizia 
şi siguranţa montajului.

50 
buc/cutie

2,50
kg/ cutie

89,00
RON / cutie

Accesorii pentru CD

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Observații

Unit. 
minimă 

de livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

158184*

Piesă agăţare tip trapez pt fi xare în tablă cutată
Cu şurub de metal 4,8x19 mm şi şaibă tip U; 
Capacitate portantă 25 kg/piesă în tablă cutată 
cu grosime de 0,73 mm.
Nu se foloseşte împreună cu sistemul Nonius, 
ci doar cu tija. detaliu de montaj

cutie 100 
buc/cutie

1,00
kg/cutie

707,00
RON / cutie

3391*

Colier Nonius pt. CD 60 
(inclusiv 1 clemă de fi xare)
Pentru suspendare profi le CD 60 - se livrează împreună 
cu clema de fi xare Nonius - 1 buc/colier, dezvoltat 
pentru încărcări mari, solicitări dinamice accidentale; 
pentru tavane cu cerinţe speciale de protecţie la foc; 
se foloseşte în combinaţie cu "Piesa de suspendare 
Nonius superior".

cl. rez. 0.4 kN 
(40 kg)

5,10
kg/cutie

297,00
RON / cutie

72518
Bridă pt. fi xare directă CD 60
Bridă de fi xare directă pentru CD 60 se foloseşte pentru 
fi xarea profi lelor CD 60; recomandată în special pentru 
tavane, asigurând o prindere stabilă şi care poate 
prelua încărcări mari. Se recomandă şi pentru placările 
de pereţi ca alternativă la Brida Knauf pt. CD 60. 
Se fi xează cu “Şurub autofi letant LN 3,5 x 9 mm”.

12 cm
cl. rez. 0.4 kN 

(40 kg)

5,40
kg/cutie

82,00
RON / cutie                      

72519
20 cm

cl. rez. 0.4 kN 
(40 kg)

7,60
kg/cutie

112,00
RON / cutie

Toate accesoriile metalice pentru profi lele UA şi CD se încadrează în clasa de coroziune C2, corespunzător clasei de expunere la coroziune a profi lelor respective.
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Capitolul 9

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Observaţii

Unit. 
minimă 

de livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

72520*

Bridă antifonică pt. fi xare directă CD 60
Se folosește pentru fi xarea profi lelor CD 60; 
prevazută cu un tampon din cauciuc, recomandată pt. 
placări de pereți și tavane suspendate, contribuind la 
creșterea substanțială a izolării fonice; fi xare stabilă, 
fi ind prevăzută cu o şaibă metalică care previne 
desprinderea în caz de incendiu, poate prelua încărcări 
mari. Se fi xează cu “Şurub autofi letant LN 3,5 x 9 mm”.
Cl. rez. 0.4 kN (40 kg).

12 cm

cutie

100 
buc/cutie

6,40
kg/cutie

448,00
RON / cutie

72521* 20 cm 9,00
kg/cutie

496,00
RON / cutie

88062*

Piesă pt. suspendare Nonius superior
Piesă pt. suspendare Nonius superior se foloseşte 
în combinaţie cu piesa de suspendare Nonius inferior 
cu colier Nonius şi cu 1 buc “Clemă de fi xare Nonius”; 
aceasta poate fi  prelungită cu piesa de îmbinare 
liniară Nonius şi prelungitorul Nonius; 
pentru tavane cu cerinţe de protecţie la foc de sus 
în jos şi pentru orice alte tavane cu încărcări mari.
Cl. rez. 0.4 kN (40 kg).

Partea superioară a piesei, în lungime de 5 cm, este 
inclusă în dimensiunile din tabel.

19 cm 3,30 
kg/cutie

86,00
RON / cutie

88063 29 cm 4,80 
kg/cutie

111,00
RON / cutie

88064* 39 cm 6,40 
kg/cutie

142,00
RON / cutie

88065 49 cm 8,20 
kg/cutie

170,00
RON / cutie

88066* 58 cm 9,70 
kg/cutie

199,00
RON / cutie

88067 68 cm 11,40 
kg/cutie

233,00
RON / cutie

88068 78 cm 13,50 
kg/cutie

255,00
RON / cutie

88069* 88 cm 15,30 
kg/cutie

294,00
RON / cutie

88070 98 cm 17,20 
kg/cutie

314,00
RON / cutie

24874* 118 cm 20,60 
kg/cutie

366,00
RON / cutie

40402* 148 cm 25,80 
kg/cutie

431,00
RON / cutie

40403* 178 cm 31,20 
kg/cutie

517,00
RON / cutie

3393

Piesă pt. suspendare Nonius inferior
pt. CD 60
Pt. încărcări mari; suspendă profi lul CD cu agățare 
tip ancoră și permite fi xarea suplimentară 
pe aripioarele laterale cu 
“Șurub autofi letant LN 3,5x9 mm”; 
prezintă amprentă ambutisată pt. rigidizare.
Cl. rez. 0.4 kN (40 kg).

12 cm 4,40 
kg/cutie

132,00
RON / cutie

21638

Piesă îmbinare liniară Nonius
Se foloseşte pentru prelungirea unei piese Nonius 
superior cu piesa prelungitor Nonius, sau pentru 
prelungirea a două piese de suspendare Nonius 
superioare; cl. rez. 0.4 kN (40 kg).

10 cm 2,10 
kg/cutie

45,00
RON / cutie

3435

Bară prelungitoare Nonius
Se foloseşte împreună cu piesa de îmbinare liniară 
Nonius şi piesa de suspendare Nonius superior pentru 
obţinerea unei lungimi de suspendare mai mare 
de 178 cm; se poate tăia la lungimea dorită.
Cl. rez. 0.4 kN (40 kg).

300 cm leg.
(cutie)

20 
buc/cutie

11,40 
kg/cutie

445,00
RON / cutie

3438
Clemă fi xare piesă Nonius 
Clemă de fi xare piesă Nonius necesar 1 buc. / 1 fi xare 
Nonius; cl. rez. 0.4 kN (40 kg).

necesar 1 buc/fi xare cutie

100 
buc/cutie

0,50 
kg/cutie

32,00
RON / cutie

61021
Bridă Knauf pt. CD 60 
Utilizat la placări de pereţi; rol de fi xare; rol de 
fonoizolaţie datorită formei speciale. Se fi xează cu 
“Şurub autofi letant LN 3,5 x 9 mm”.
Cl. rez. 0.4 kN (40 kg).

mică 3,5 - 5 cm

cutie

3,50 
kg/cutie

48,00
RON / cutie

61022 medie 6,5 - 8 cm 5,80
kg/cutie

62,00
RON / cutie

280080 mare 9 - 12 cm 50 
buc/cutie

3,10
kg/cutie

35,00
RON / cutie

Toate accesoriile metalice pentru profi lele UA şi CD se încadrează în clasa de expunere la coroziune C2, corespunzător clasei de expunere la coroziune a profi lelor respective.

5 
cm
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Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Observaţii

Unit. 
minimă 

de livrare
Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

591101

Piesă Knauf prelungire tirant 
Piesă de prelungire tirant pentru tavane, montaj rapid 
şi uşor, blocajul tijelor prin împănare; permite reglajul 
fi n al cotei de montaj, lamelele fi ind fl exbile şi zincate 
la rece. Rezistentă la coroziune, ceea ce o face extrem 
de sigură. Lamele elastice dispuse spate în spate, ce 
permit reglajul independent al celor 2 tije.
Cl. rez. 0,4 kN (40 kg). Avantaje: forma de bază 
optimizată; rezistenţă mai bună la stres; capetele 
aripilor au un rebord pentru o asamblare mai uşoară; 
presiune mai mică pe degete în momentul strângerii; 
ergonomie și manipulare îmbunătățite.

îmb. 2 tiranți

cutie 100 
buc/cutie

1,70
kg/cutie

62,00
RON / cutie

3412

Piesă Knauf agățare în 4 puncte 
Piesă mixtă: pt. tirant cu buclă (capacitate portantă 
0,25 kN), pt. Nonius superior (capacitate portantă 
0,4 kN). Montaj rapid şi uşor, lamelă fl exbilă, zincată 
la rece, fi xată de corpul piesei prin nituri din inox. Fiind 
agăţată în 4 puncte şi rezistentă la coroziune, aceasta 
este extrem de sigură.

100 buc/cutie 5,30
kg/cutie

173,00
RON / cutie

8490

Piesă pt. suspendare rapidă CD 60
Pt. tavane, montaj rapid şi uşor, suspendă profi lul CD 
cu agăţare tip ancoră; prezintă formă specială 
cu amprentă ambutisată pt. rigidizare; montaj direct 
pe CD și apoi pe tirant; lamelă fl exbilă, zincată la rece, 
fi xată de corpul piesei prin nituri din inox. Rezistentă la 
coroziune, ceea ce o face extrem de sigură.

cl rez: 0,25kN (25kg) 2,80
kg/cutie

100,00
RON / cutie

66125*

Piesă antifonică pt. suspendare rapidă CD 60 
Pentru tavane, montaj rapid și ușor, suspendă profi lul 
CD cu agățare tip ancoră; formă specială; echipată cu 
doua tampoane din cauciuc cu rol de atenuare fonică 
prin amortizarea (consumare a energiei) vibrațiilor 
tavanului provocate de undele sonore; împiedică 
transmiterea vibrațiilor generate de undele sonore către 
planșeul de care este suspendat tavanul 
din gips-carton; montaj direct pe CD; se îmbină 
cu tirantul cu buclă; lamelă fl exibilă zincată 
la rece fi xată de corpul piesei prin nituri de inox;
rezistență sporită la coroziune.
Cl rez: 0,25 kN (25 kg).

110 x 1,5 mm 7,80
kg/cutie

1648,00
RON / cutie

3442*

Piesă de fi xare universală CD 60
Îmbină profi lele CD la acelaşi nivel în unghi de 90° în 
T, asigură montajul la nivel a profi lelor îmbinate datorită 
modului de construcţie a piesei; multifuncţională - se 
poate folosi în combinaţie cu Nonius Superior cu rol 
de suspendare CD - fi xarea de Nonius superior se face 
cu şurub cu piuliţă; îmbinare CD; fi xare CD.

cl rez: 0,4kN (40kg)
215 mm

3,90
kg/cutie

175,00
RON / cutie

512109

Piesă Knauf îmbinare liniară CD 60
Îmbină profi lele CD la acelaşi nivel, asigurând 
planeitatea şi liniaritatea îmbinării; are efect de arc 
cu autoblocare.

lungime 110 mm 4,50
kg/cutie

50,00
RON / cutie

3415

Piesă de încrucişare simplă CD 60
Cu agăţare tip ancoră, încrucişează profi lele CD 
în unghi de 90° la cote diferite - se folosesc 
2 piese/1 încrucişare.

cl rez: 0,25 kN 
(25kg)

2,20
kg/cutie

20,00
RON / cutie

3446

Piesă de încrucişare dublă CD 60
Încrucişează profi lele CD cu agăţare tip ancoră pt. 
îmbinarea în unghi de 90° a profi lelor CD la cote diferite 
- se foloseşte 1 piesă/1 încrucişare; prezintă amprentă 
ambutisată pt. rigidizare; cu cleme de fi xare pt. precizia 
şi siguranţa montajului.

cl rez: 0,4 kN (40kg) 4,51
kg/cutie

77,00
RON / cutie

46166*
Piesă de suspendare directă pt. CD 60 
la tavan sub tavan
(vezi sistem Knauf D124, fi şa tehnică D12)

cl rez: 0,1kN (10kg) 2,70
kg/cutie

139,00
RON / cutie

Toate accesoriile metalice pentru profi lele UA şi CD se încadrează în clasa la coroziune C2, corespunzător clasei de expunere la coroziune a profi lelor respective.
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Imagine 
articol

3447

Piesă de încrucişare la nivel CD 60
Încrucişează profi lele CD 60 prin fi xare cu şurub cu 
"Şurub autofi letant LN 3,5 x 9 mm"; pt. îmbinarea 
în unghi de 90° a profi lelor CD la aceeaşi cotă - se 
foloseşte 1 piesă/1 încrucişare; prezintă amprentă 
ambutisată pt. rigidizare; recomandată pt. cotă 
redusă de montaj - economie de spaţiu

148x1 mm

cutie

50 
buc/cutie

6,70
kg/cutie

242,00
RON / cutie

87149*

Piesă zimţată de agăţare pt. izolaţii 
Autoadezivă la suprafaţa suport; menţine vata 
minerală în poziţie în timpul şi după montajul 
acesteia.

autoadezivă

100 
buc/cutie

1,80
kg/cutie

191,00
RON / cutie

512063*

Tirant cu buclă
Diametru tijă Ø 4 mm; prevăzut cu buclă de agăţare 
la o extremitate - pt. montajul diblurilor; cealaltă 
extremitate liniară.
Cl rez: 0,25 kN (25 kg).

125 mm 1,30
kg/cutie

19,00
RON / cutie

512068 250 mm 3,20
kg/cutie

30,00
RON / cutie

512073 375 mm 4,40
kg/cutie

42,00
RON / cutie

512086 500 mm 5,30
kg/cutie

53,00
RON / cutie

512095 750 mm 8,10
kg/cutie

77,00
RON / cutie

512102 1000 mm 10,00
kg/cutie

100,00
RON / cutie

3422* 1250 mm 15,20
kg/cutie

134,00
RON / cutie

3424* 1500 mm 15,60
kg/cutie

148,00
RON / cutie

58584* 2000 mm 17,50
kg/cutie

193,00
RON / cutie

512053*

Piesă de suspendare CD 60, cu ancoră, 
pt. lemn
(pt. structuri portante din lemn; suspendă profi lul CD 
cu agăţare tip ancoră; fi xare de structură de lemn cu 
"Şuruburi autofi letante universale tip FN")
Cl rez: 0,25 kN (25 kg).

80 mm 2,10
kg/cutie

62,00
RON / cutie

512141 170 mm 3,80
kg/cutie

77,00
RON / cutie

62571 270 mm 7,24
kg/cutie

146,00
RON / cutie

3407*

Ancoră cu reglaj unghiular pt. CD 60/27 
Pt. tavane, montaj rapid şi uşor, suspendă profi lul 
CD cu agăţare tip ancoră; prezintă forma specială cu 
amprentă ambutisată pt. rigidizare; permite montajul 
(încrucişarea) la unghiuri diferite de 90° (la cote 
diferite) a profi lelor CD de montaj faţă de profi lele CD 
portante; se utilizează la realizarea tavanelor Knauf 
Design şi la ancorarea directă a unor tipuri de scafe; 
se poate fi xa suplimentar cu şuruburi LN 3.5x9 mm, 
nu se utilizează în cazul tavanelor cu specifi caţii de 
rezistenţă la foc. 
Se livrează nerăsucită.

cl. rez. 0,25 kN 
(25 kg)

1,70
kg/cutie

80,00
RON / cutie

65301*

Adaptor unghiular pt. CD
Se foloseşte pentru prelungirea la unghiuri diferite 
de 180° a profi lelor CD (intre 30° si 280°); 
se utilizează împreună cu piesa de îmbinare multiplă 
pentru profi le CD.

cl. rez. 0,25 kN 
(25 kg)

reglaj unghiular
30°- 280°

2,68
kg/cutie

121,00
RON / cutie

65153*

Piesa îmbinare multiplă CD60
Se foloseşte la îmbinarea liniară a profi lelor CD la 
acelaşi nivel; se foloseşte la realizarea prelungirii 
profi lelor CD la unghiuri diferite de 180° 
(între 30° si 280°).

lungime 90 mm 3,90
kg/cutie

96,00
RON / cutie

Toate accesoriile metalice pentru profi lele UA şi CD se încadrează în clasa de coroziune C2, corespunzător clasei de expunere la coroziune a profi lelor respective.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Profile speciale

Imagine  
articol
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subsol)
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Unit. 

minimă 
de livrare
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Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

474323
Profile de ghidaj pentru curburi 
(vertebră) Knaufixy® GK  
- profil de ghidaj pt. realizarea de  
  forme curbe din plăci de gips-carton
- se pot utiliza pentru pereți, plafoane,  
  arcade și scafe decorative
- rază minimă 1 m
Profilele sunt ambalate roluit la lungimea 
specificată alăturat, într-o cutie de carton 
specială cu capac de acces, ce permite 
extragerea și tăierea segmentului necesar  
de profil.

pt. CD60 30x28x0,6mm
lungime 40 m

cutie 1 
buc/cutie

0,41
kg/m

27,50
RON / m

474324 pt. CW50 50x38x0,6mm
lungime 20 m

0,59
kg/m

32,75
RON / m

474325 pt. CW75 75x38x0,6mm
lungime 20 m

0,70  
kg/m

35,35
RON / m

499746* Profile tip CD pentru curburi 
- permite realizarea de tavane de mici    
  dimensiuni curbe, ondulate,  
  arcade, cupole și diverse tipuri de bolți
- rază minimă 1 m

concav 

60x27x0,6mm 
lungime 3m

leg mică

8 
buc/leg.

0,60 
kg/m

42,55 
RON / m

499747* convex

60560

Profil PVC curb protecţie muchii
Curburi cu raza minimă de 0,5 m; tip arcade;  
se aplică pe muchiile curbe, peste gips-carton,  
se şpăcluieşte şi conturează curbura;  
universal - pt. toate tipurile de plăci.

3 m

10 
buc/leg

 5,00
kg/100m

3,40
RON / m

10570

Profil de cant Placă din aluminiu tip L
O parte lisă 13 mm - vizibilă, şi o parte perforată  
23 mm care se şpăcluieşte; se aplică peste plăci,  
în zona muchiilor; rol estetic de conturare muchii 
drepte.

23/13/0,4 mm
2.75 m

 4,40
kg/100m

1,55
RON / m

66103

Profil cant Placă din PVC tip J - alb 
Rol de închidere estetică a marginilor plăcii; pentru 
placa 12,5 mm, respectiv 15 mm; are două laturi lise 
care rămân vizibile şi o parte perforată care  
se şpăcluieşte; se fixează prin clipsare.

12,5x2500 mm

 8,50
kg/100m

3,20
RON / m

66104* 12,5x3000 mm

66105* 15,0x2500 mm
3,25

RON / m
66106* 15,0x3000 mm

66100
Profil colțar din aluminiu (perforat) 
25/25/0,4
Profil perforat din aluminiu pt. protecţie colţuri.

2500 mm
50 

buc/leg
 7,30

kg/100m
1,50

RON / m
66102 3000 mm

3330* Profil cornier cu aripi inegale, zincat 50/35/0,7x4000 mm 10 
buc/leg

261,90
kg/100m

8,35
RON / m

3389*
Profil Omega 60/27 
Pt. placări şi tavane, pe suprafețe plane.  
Ex: placare acustică pe un perete/tavan existent.

 4000 mm leg mică 10 buc/
leg mică 

 0.69 
kg/m 

18,35
RON / m

3441*
Piesă de îmbinare liniară profil Omega 
Îmbină profilele omega la acelaşi nivel, asigurând 
planeitatea şi liniaritatea îmbinării.

 100 buc/cutie  cutie  100 
buc/cutie 

 8.2 
kg/cutie

342,00
RON / cutie
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Scule Knauf pentru sisteme uscate

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
produs

4682*
Fierăstrău tijă pt. debitări goluri
Pt. decuparea precisă în gips-carton a suprafeţelor de 
dimensiuni reduse.

-

buc.

1 
buc/cutie

0,08
kg/buc 

42,00
RON / buc

4629*
Rindea gips-carton
Pt. finisarea canturilor la gips-carton; se foloseşte  
cu "Rezervă de rindea gips-carton".

25 cm

2 
buc/cutie

0,32
kg/buc.

45,00  
RON / buc

4630* Rezervă rindea gips-carton
Pt. finisat canturi gips-carton.

cutie  12 
buc/cutie

0,04
kg/buc 

21,00
RON / buc

4700*

Suport şlefuitor manual
Pt. suprafeţe spăcluite; se foloseşte împreună  
cu “Rezervă şmirghel P100 pt. suport şlefuitor
manual”.

24x8 cm

buc 1 
buc/cutie

0,22
kg/buc 

26,00
RON / buc

4703*
Rezervă şmirghel P100 pt. suport şlefuitor 
manual
Pt. suport şlefuitor manual.

cutie 10 
buc/cutie

0,10
kg/cutie 

32,00
RON / cutie

 20222600* Mistrie pt. ipsos 80 mm

buc

 1 buc 0,18
kg/buc.

32,00
RON / buc

87156*
Şpaclu Knauf cu cap şurubelniţă 
Utilizat pt. şpăcluirea plăcilor, mânerul şpaclului este 
prevăzut cu cap şurubelniţă.

15 cm 12 
buc/cutie

 0,12
kg/buc 

96,00
RON / buc
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Cod articol
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brută
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RON/UM

4691
Şpaclu lat 25 cm   
Folosit pt. şpăcluirea suprafeţei de gips-carton 
după rostuire.

25 cm

buc

1 
buc/cutie

0,23
kg/buc

33,50
RON / buc

40312*

Foarfecă pt profi le metalice (max 1 mm) 
Special pentru debitarea profi lelor de gips-carton.

24 cm / dreapta

1 buc

 0,65
kg/buc

56,00
RON / buc

40313* 24 cm / stânga

4680* Cleşte de sertizat profi le metalice -  0,84
kg/buc.

270,00
RON / buc

Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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A. Ipsosuri: mase de şpaclu şi scule pt. sisteme uscate 
Amorse pentru fi nisarea sistemelor uscate

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

471871

Knauf Universalgrund - Amorsă de profunzime
Pe bază de dispersie stiren-acrilică, pt. utilizare înainte 
de tencuirea suprafețelor, înainte de aplicarea placărilor 
ceramice, gletuire, vopsire sau tapetare. Este recomandat 
pt. suporturile absorbante și prăfoase cum ar fi : beton, 
blocuri din beton celular: BCA, cărămidă, ceramică, etc. 
tencuieli ciment-var pt. interior și exterior, plăci din gips-
carton, blocheți de gips, plăci Gipsfaser (Vidiwall, Vidifl oor, 
Viditec, Gifafl oor) pt. suprafața și canturile acestora, pentru 
suprafața șapelor pe bază de ciment și a șapelor pe bază 
de ipsos. Consolidează suprafețele pe care se aplică, 
consolidează canturile plăcilor și reglează absorbția. 
Gata de utilizare, incolor și inodor, nu conține solvenți și 
substanțe volatile; permeabil la vapori, pentru pereți, șape 
și pardoseli; poate fi  utilizat atât la interior 
cât și la exterior. Consum: cca 100 ml/m2.

bidon 10 litri

buc

60 
buc/palet

10,51 
kg/buc

65,00
RON / buc

21672*

Knauf Tiefengrund - Amorsă de profunzime
Dispersie apoasă pe bază de rășini, cu capacitate mare 
de penetrare în profunzime, pt. suprafețe puternic
absorbante - suprafață în câmp de gips-carton sau canturi 
șanfrenate, având rolul de a stabiliza suprafața în vederea 
operațiunilor ulterioare; îmbunătățește aderența, fi xează 
praful; egalizează capacitatea de absorbție diferită a 
stratului suport; se folosește ca amorsă pentru reglarea 
absorbției și fi xarea prafului pe suprafața șapelor din beton; 
se folosește înainte 
de aplicarea tencuielilor şi după caz înainte de aplicarea 
gleturilor; oferă o protecție suplimentară la umiditate, 
permițând migrarea vaporilor de apă; 
alb-translucid; se aplică nediluat; consum 70-100 ml/m2.

găleată 15 litri 24 
buc/palet

15,80
kg/buc

133,00
RON / buc

6396 găleată 5 litri 60 
buc/palet

5,40
kg/buc

51,00
RON / buc

527716 HYDROFLEX - 
membrană lichidă pt. impermeabilizare 
utilizată în scop de etanşare; pentru încăperi cu
umiditate ridicată - în băi şi bucătării sub placările
ceramice, în zonele expuse direct la acţiunea apei cât şi
la îmbinările perete-perete, respectiv perete-pardoseală
atât pe suprafețe de gips-carton, cât şi pe pereţii masivi; 
compatibil cu adezivi C2 conform EN-12004; se poate aplica 
şi pe suprafețe din lemn sau placaje lemnoase ca barieră 
contra vaporilor; fără bitum; culoare albastră; prima mână 
se aplică diluat 1:4 iar pentru următoarele două straturi se 
aplică nediluat; se aplică cu pensula sau trafalet; consum 
300 -1400 g/m², în funcţie de natura suprafeţei suport.

2 kg/găleată 2,16
kg/buc

46,60
RON / buc

527720 5 kg/găleată 5,24
kg/buc

97,00
RON / buc

528256 15 kg/găleată 15,48
kg/buc

260,00
RON / buc

528322 25 kg/găleată 25,80
kg/buc

410,00
RON / buc

9786 Bandă HYDROFLEX
Se utilizează în băi, la intersecțiile perete-perete,
respectiv perete-pardoseală, în combinaţie
cu membrana lichidă HYDROFLEX.

12 cm x 50 m

1 rola/
cutie

2,70
kg/buc

370,00
RON / cutie

5356 12 cm x 10 m 0,75
kg/buc

98,00
RON / cutie

544387 Coliere HYDROFLEX
Se utilizează pentru etanșarea în jurul conductelor pentru 
instalații având diametrele corespunzatoare, în combinație 
cu membrana lichidă HYDROFLEX.

425 x 425 mm 10 buc/
cutie

1,00
kg/buc

33,00
RON / cutie

544392 125 x125 mm 25 buc/
cutie

0,15
kg/buc

6,00
RON / cutie

544393 Colțare HYDROFLEX
Se utilizează pentru etanșarea colțurilor interioare și 
exterioare ale pereților, în combinație cu membrana lichidă 
HYDROFLEX.

25
buc/cutie

0,30
kg/buc

9,00
RON / cutie

544395 0,40
kg/buc

9,00
RON / cutie
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Adeziv pt. lipire placi din gips-carton
Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

240253
Knauf Perlfix - Adeziv pt. lipire plăci  
din gips-carton
Euroclasa A1, mortar uscat pe bază de ipsos  
cu adaosuri speciale de îmbunătaţire a aderenţei; pentru 
lipirea plăcilor de gips-carton, a termoplăcilor; consum cca 
3,5-4 kg/m2 ; se foloseşte la îmbinarea dintre peretele de 
blocheţi şi tavan,  
având un consum orientativ de 1 kg/m2.

sac 25 kg

palet

40 
buc/palet

25,80
kg/buc

31,00 
RON / buc

495309 sac 10 kg 72 
buc/palet

10,30
kg/buc

14,50
RON / buc

Mase de șpaclu pentru prelucrarea rosturilor la gips-carton
Cod 

articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

479307

Knauf Fugenfuller Leicht* - Chit de rosturi ușor 
lucrabil pentru gips-carton
Euroclasa A1, mortar uscat uşor pe bază de ipsos aditivat special; 
pe bază de ß gips deosebit de rezistent; se folosește împreună cu 
banda de armare pentru umplerea rosturilor la îmbinările plăcilor 
de gips-carton; asigură un nivel de calitate minim tehnic  
al suprafețelor rezultate din șpăcluire; pentru calități deosebite
ale suprafețelor se folosește în combinație cu materiale de finisare 
a suprafețelor; consum 300 g/m2 pentru tencuială uscată;
se folosește ca mortar la zidirea nut-feder a blocheților
de ipsos, cu un consum de 880 g/m2. Pentru realizarea rosturilor 
plăcilor de gips-carton, consumurile sunt:
100 g/m2 pt realizare Q1
85 g/m2 pt upgrade de la Q1 la Q2
60 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus

sac 25 kg

palet

48 
buc/palet

25,80 
kg/buc

62,45
RON / buc

479305 sac 5 kg 210 
buc/palet

5,20 
kg/buc

15,25
RON / buc

253631

Knauf Uniflott - Masă de șpaclu
Euroclasa A1, mortar uscat pe bază de ipsos special, pe bază 
de α gips; îşi păstrează volumetria în procesul de uscare; 
utilizare diversificată; se foloseşte după caz cu sau fără bandă 
de armare de hârtie sau bandă Kurt pentru umplerea rosturilor  
la îmbinările de gips-carton, rezolvând îmbinările din considerent 
minim tehnic; recomandat pentru umplerea rosturilor la plăci 
acustice Cleaneo® (consum aprox. 60 g/m2 pentru 2SK/2FF),  
plăci din ipsos armat cu fibre celulozice, îmbinarea blocheților 
din ipsos și pentru gletuirea tuturor plăcilor din gips și a 
tencuielilor drișcuite. Conferă siguranţă şi productivitate ridicată; 
recomandat pentru utilizare în spații umede, băi și bucătării 
rezidențiale; consum cca 250 g/m² pentru tencuială uscată. 
În sistem Vidifloor se utilizează ca adeziv între cele două 
straturi de plăci întins cu gletiera cu dinţi de 3 mm cât şi pentru 
şpăcluirea rostului SK-SK, fără a utiliza bandă de armare. 
Consum 950 g/m2. Pentru realizarea rosturilor plăcilor de  
gips-carton, consumurile sunt:
120 g/m2 pt realizare Q1
110 g/m2 pt upgrade de la Q1 la Q2
70 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus

sac 25 kg

buc

42 
buc/palet 

25,00
kg/buc

138,40 
RON / buc

253630

sac 5 kg 200 
buc/palet     

5,00
kg/buc

28,85
RON / buc

5697

Knauf Uniflott Imprägniert- Masă de șpaclu 
hidrofobizată 
Euroclasa A1, mortar uscat pe bază de ipsos special
hidrofobizat, flexibil, de culoare verde;; îşi păstrează volumetria 
în procesul de uscare; utilizare diversificată; se foloseşte cu 
bandă de armare de hârtie sau bandă Kurt pentru umplerea 
rosturilor la îmbinările de gips-carton, rezolvând îmbinările 
din considerent minim tehnic; recomandat pentru umplerea 
rosturilor la plăci din ipsos armat cu fibre celulozice, îmbinarea 
blocheţilor hidrofobizaţi din ipsos și pentru gletuirea tuturor 
plăcilor din gips și a tencuielilor drișcuite. Conferă siguranţă 
şi productivitate ridicată; recomandat pentru utilizare în spații 
umede, băi și bucătării rezidențiale.  
Consum 350 g/m2 pt. chituirea placării de perete. Pentru 
realizarea rosturilor plăcilor de gips-carton, consumurile sunt:
120 g/m2 pt realizare Q1
110 g/m2 pt upgrade de la Q1 la Q2
70 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus

35,10
RON / buc

*Notă. La cerere se poate livra şi masă de şpaclu Knauf Fugenfuller.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Imagine 
articol

Cod 
articol

(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

475760 Knauf Drystar-Filler - Masă de şpaclu 
pt. rosturi şi întreaga suprafaţă
Mortar uscat sintetic, hidrofugat, de culoare gri. Se utilizează la 
şpăcluirea îmbinărilor/gletuirea întregii suprafeţe a plăcilor Knauf 
Drystar; recomandat a se folosi împreună 
cu banda de armare Kurt.
Consum: 0,35 kg/m2 pt. chituirea plăcilor Drystar, 
respectiv 1 kg/m2/mm pt. gletuirea întregii suprafeţe.

sac 25 kg

buc

42 
buc/palet

25,00
kg/buc

167,75
RON / buc

475761 sac 5 kg 200 
buc/palet 

5,00
kg/buc

34,85
RON / buc

*Notă. La cerere se poate livra şi masă de şpaclu Knauf Fugenfuller. 

B. Ipsosuri: tencuieli şi gleturi
Amorse pentru sisteme umede

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

473257

Knauf GRUNDIERMITTEL 90 - Amorsă
pt. suprafeţe absorbante
Amorsă de culoare galbenă pentru straturi suport 
puternic absorbante, tip BCA sau cărămidă; reglează 
capacitatea de absorbţie; dispersie sintetică cu o 
înaltă rezistenţă la substanţe alcaline; se diluează 
între 1:2-1:5, 
consum nediluat 100 g/m².

 găleată 15 kg

buc

24 
buc/palet

15,75 
kg/buc 

190,00
RON / buc

8268
Knauf BETOKONTAKT - Amorsă pt. 
suprafeţe neabsorbante-lise din beton
Amorsă de culoare roșiatică pentru straturi suport 
neabsorbante tip beton; dispersie sintetică care 
conţine nisip cuarţos; rezistenţă ridicată la substanţe 
alcaline; se aplică întotdeauna nediluat; recomandat 
pentru aplicarea pe suprafeţe foarte lise, în scopul 
îmbunătaţirii aderenţei materialului de fi nisaj la 
acestea, se amestecă foarte bine înainte de aplicare; 
consum maxim 350 g/m².

găleată 20 kg 24
buc/palet

20,80 
kg/buc 

160,00
RON / buc

21023 găleată 5 kg 80
buc/palet

5,18 
kg/buc

47,00
RON / buc

471871

Knauf Universalgrund
Amorsă de profunzime
Pe bază de dispersie stiren-acrilică, 
pentru utilizare înainte de tencuirea suprafețelor, 
înainte de aplicarea placărilor ceramice, gletuire, 
vopsire sau tapetare. Este recomandat pentru 
suporturile absorbante și prăfoase cum ar fi : beton, 
blocuri din beton celular: BCA, cărămidă, ceramică, 
etc., tencuieli ciment-var pt. interior și exterior, 
plăci din gips-carton, blocheți de gips, plăci Gipsfaser 
(Vidiwall, Vidifl oor, Viditec, Gifafl oor) pentru suprafața 
și canturile acestora, pentru suprafața șapelor pe 
bază de ciment și a șapelor pe bază de ipsos. 
Consolidează suprafețele pe care se aplică, 
consolidează canturile plăcilor și reglează absorbția. 
Gata de utilizare, incolor și inodor, nu conține solvenți 
și substanțe volatile; permeabil la vapori, pentru 
pereți, șape și pardoseli; poate fi  utilizat atât la interior 
cât și la exterior. Consum: cca 100 ml/m2.

bidon 10 litri 60 
buc/palet

10,51 
kg/buc

65,00
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

21672*

Knauf Tiefengrund - Amorsă de profunzime
Dispersie apoasă pe bază de rășini, cu capacitate 
mare de penetrare în profunzime, pt. suprafețe 
puternic absorbante - suprafață în câmp de gips-
carton sau canturi șanfrenate, având rolul de a 
stabiliza suprafața în vederea operațiunilor ulterioare; 
îmbunătățește aderența, fixează praful; egalizează 
capacitatea de absorbție diferită a stratului suport; 
se folosește ca amorsă pentru reglarea absorbției 
și fixarea prafului pe suprafața șapelor din beton; 
se folosește înainte de aplicarea tencuielilor şi după 
caz înainte de aplicarea gleturilor; oferă o protecție 
suplimentară la umiditate, permițând migrarea 
vaporilor de apă; alb-translucid; se aplică nediluat; 
consum 70-100 ml/m2.

găleată 15 litri

buc

24 
buc/palet

15,80
kg/buc

133,00
RON / buc

6396 găleată 5 litri 60 
buc/palet

5,40
kg/buc

51,00
RON / buc

Tencuieli Knauf la sac pe bază de ipsos 
Pentru suprafeţe foarte bune – nivel de finisaj Q3

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

240249

Knauf Goldband - Tencuială manuală  
de ipsos  
Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu 
umiditate normală, la pereţi şi tavane; aderenţă bună 
la stratul suport, timpi de lucru optimizaţi pentru 
aplicare manuală; necesită suport amorsat; uşoară, 
consum 8,5 kg/m²/cm; grosime minimă de aplicare 
0,8 cm; grosime medie de aplicare 1,5 cm la pereţi  
şi max 1 cm la tavane, fără ancorare mecanică 
suplimentară (pentru grosimi mai mari de 1 cm -  
vezi diblurile PutzPin).
Suprafaţă la nivel de finisaj Q3.

sac 25 kg

palet 40 
buc/palet

25,80
kg/buc

28,00
RON / buc

2862

Knauf ROTBAND - Tencuială manuală  
de ipsos aderentă
Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu 
umiditate normală; recomandată a se aplica în strat 
subţire, între 0,4 -1,5 cm; aderenţă mărită la stratul 
suport, ideală pentru tencuirea tavanelor şi renovări, 
timpi de lucru optimizaţi pentru aplicare manuală; 
necesită suport amorsat; uşoară,  
consum 8,5 kg/m²/cm; (pentru grosimi mai mari de 
1 cm - vezi diblurile PutzPin). Aditivare suplimentară 
pentru a fi mai aderentă la stratul suport. Utilizare 
recomandată la tavanele suport din beton lis, cât 
şi pentru tencuielile pe bază de ciment, înlocuind 
straturile succesive de glet. Suprafaţă la nivel de 
finisaj Q3. sac 30 kg 30,90

kg/buc

34,60
RON / buc

9500

Knauf MP75 - Tencuială mecanizată  
de ipsos 
Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu 
umiditate normală, la pereţi şi tavane; aderenţă bună 
la stratul suport, timpi de lucru optimizaţi pentru 
aplicare mecanizată; necesită suport amorsat; 
consum 10 kg/m²/cm; grosime minimă de aplicare  
0,8 cm; grosime medie de aplicare 1,5 cm la pereţi  
şi max 1 cm la tavane, fără ancorare mecanică 
suplimentară (pentru grosimi mai mari  
de 1 cm - vezi diblurile PutzPin). 
Suprafaţă la nivel de finisaj Q3.

25,30 
RON / buc
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Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

151973

Knauf MP75L - Tencuială mecanizată 
uşoară de ipsos  
Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu 
umiditate normală, la pereţi şi tavane; aderenţă bună 
la stratul suport, timpi de lucru optimizaţi pentru 
aplicare mecanizată; necesită suport amorsat; 
uşoară, consum 8 kg/m²/cm; grosime minimă de 
aplicare 0,8 cm; grosime medie de aplicare 1,5 cm la 
pereţi şi max 1 cm la tavane, fără ancorare mecanică 
suplimentară (pentru grosimi mai mari  
de 1 cm - vezi diblurile PutzPin). 
Suprafaţă la nivel de finisaj Q3.

sac 30 kg palet 40 
buc/palet

30,90
kg/buc

28,30
RON / buc

Gleturi de ipsos pentru finisarea tencuielilor pe bază de ciment 
Pentru suprafeţe perfecte – nivel de finisaj Q4

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

479398
Knauf Satengips - Glet de ipsos  
pt. finisare
Pt. aplicare manualã, destinat pt. gletuirea în strat 
subțire a diverselor suprafețe plane cum sunt cele 
de beton, tencuieli de ciment sau ipsos,  
gips-carton. Tencuielile de ipsos și suprafețele  
din gips-carton vor fi amorsate în prealabil  
(Knauf Universalgrund). Stratul suport trebuie sã 
fie stabil, uscat și desprăfuit. Grosime de aplicare  
0,5 - 3 mm. Consum 1 kg/m²/mm.

sac rafie 
20 kg

palet

54 
buc/palet

20,60
kg/buc

24,70
RON / buc

479396 sac 5 kg 112 
buc/palet

5,20
kg/buc

8,80
RON / buc

479420

Knauf HP Start Plus - Glet de ipsos  
pt. încărcare
Pt. acoperirea, încarcarea și nivelarea diverselor 
suprafețe interioare cum ar fi: beton (amorsate cu 
Knauf Betokontakt), tencuieli sau tinciuri de ciment. 
În cazul lucrărilor de renovare se recomandă 
amorsarea suprafețelor cu Knauf Universalgrund. 
Constituie stratul suport ideal atât pentru gletul  
de finisare Knauf HP Finish Plus,  
cât și pentru alte materiale de finisaj.
Grosime de aplicare 1 - 5 mm.  
Consum 1 kg/m²/mm.

 sac 20 kg 54 
buc/palet  

 20,60
kg/buc

23,60
RON / buc

479418 sac 10 kg 72 
buc/palet

10,30
kg/buc

14,15
RON / buc

479423

Knauf HP Finish Plus - Glet sintetic  
pt. finisare 
Glet superfin, cu aderență mărită pt. utilizare 
manuală. Se poate aplica pe orice suprafață 
interioară tencuită cu ipsos sau gletuită grosier. 
Pentru obținerea unor suprafețe perfecte se 
recomandă gletuirea suprafețelor suport  
cu gletul de încărcare Knauf HP Start Plus.  
Stratul suport trebuie să fie stabil, uscat și
desprăfuit. Grosime de aplicare 0,3 - 2 mm. 
Consum 1 kg/m²/mm.

sac 20 kg 54 
buc/palet

20,60
kg/buc

39,20
RON / buc

517379 sac 7 kg 112 
buc/palet

7,20
kg/buc

17,00
RON / buc

479412

Knauf Elektrikergips - Ipsos pt. fixarea 
instalațiilor 
Liant de ipsos cu întărire rapidă și rezistență 
ridicată destinat fixării dozelor și instalațiilor 
electrice, lucrărilor interioare de reparații, închiderii 
golurilor și găurilor din pereți și tavane, fixarea 
colțarelor pentru tencuială. Aplicarea și prelucrarea 
se fac manual.

sac 5 kg 112 
buc/palet

5,20
kg/buc

6,30
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Profi le pentru tencuieli pe bază de ipsos

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
produs

509609

Profi l zincat de colţ pt. tencuieli
Pt. tencuieli de interior, pt. protecţia colţurilor 
la acţiuni mecanice; cu aripi din tablă ştanţată;
strat de tencuială necesar min. 12 mm grosime.

34x34x3000 mm

leg

25 
buc/leg

140
kg/100m

2,30
RON / m

24678*
Şină de tencuire rapidă 
Ghidaj pt. dreptar, reglează grosimea tencuielii; asigură 
planeitatea suprafeţei şi optimizarea consumului de 
material; recomandată numai în cazuri speciale unde 
suprafeţele prezintă abateri mari sau pt. tencuirea 
coridoarelor, băilor şi bucătăriilor, în zonele de montaj 
ale placajului ceramic.

6x20x2500 mm

50 
buc/leg

12,30
kg/100m

2,30 
RON / m

46523 6x20x3000 mm

418760

Profi l din PVC pt. îmbinarea suprafeţelor 
tencuite cu tâmplăria
Se lipeşte pe tâmplarie, se dezlipeşte banda 
autoadezivă pe care se fi xează folia de protecție geam, 
care se îndepărtează la fi nalul operaţiunii împreună cu 
partea detaşabilă din plastic. Pt. grosimi de tencuială 
de min. 9 mm.

 2600 mm 30 
buc/leg

4,90
kg/100m

3,10
RON / m

Accesorii pentru tencuieli

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
produs

78509 Diblu pentru tencuieli - PutzPin 
PutzPin, compus din bolţ metalic şi fl anşă din material 
plastic, asigură o aderenţă optimă chiar şi în cazul 
lucrărilor executate pe timp de toamnă sau iarnă 
(în anumite condiţii - vezi fi şa tehnică). 
Diblul se acoperă cu minim 3 mm de tencuială.
Ancorarea de tavane din beton se realizează prin 
prindere directă cu: Hilti DX460-F8 sau similar.

 diblu 8 mm 
grosime maximă 

a tencuielii 15 mm

 cutie 
 

 100
buc/cutie 

 

 0,84 
kg/cutie 

155,00
RON / cutie

184634
 diblu 18 mm

grosime maximă 
a tencuielii 25 mm

 2,80 
kg/cutie 

177,00
RON / cutie

69015

Panou-suport tencuială din plasă din tablă 
galvanizată (Rippenstreckmetall)
Se recomandă ca suport pt. mortarele pe bază de 
ipsos la tencuirea suprafeţelor suport instabile, critice 
în clădirile vechi, placări de ghene pentru instalaţii, 
placări cu mortar de ipsos antifoc la grinzi 
şi stâlpi metalici.

60x250 cm

buc

20 
buc/leg

0,87
kg/m2

23,00
RON / buc

514142

Plasă de armare GITEX
Pt. armarea tencuielii de ipsos, la îmbinarea diferitelor 
tipuri de suprafețe suport (ex: beton / caramidă, beton / 
BCA etc.), pt. interior, 125 g/mp, 
dimensiuni ochi 4 x 5 mm.

rolă 50 m 
lăţime 25 cm buc 1,6 kg 39,00 

RON / buc

20

6
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C. Scule pentru ipsosuri 

Imagine  
produs

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

20221110
Gletieră metalică mică Nirosta
Drişcă de oţel cu mâner de lemn pt. aplicarea  
și nivelarea mortarelor.

28x13 cm

buc  buc

0,36
kg/buc

49,00
RON / buc

20222900
Şpaclu lat Nirosta cu port-lamă din aluminiu
Pt. finisat suprafeţe mari în cadrul operaţiunii de "tăiere"  
a mortarelor, premergătoare fazei de drişcuire.

60 cm 0,36
kg/buc

78,00
RON / buc

20220200 

Dreptar tip h, din aluminiu
Pentru încărcarea şi nivelarea suprafeţelor tencuite, 
secţiune specială tip "h" pt. rigidizare şi uşurinţă în 
utilizare.

150 cm 1,70
kg/buc 

82,00
RON / buc

20220400 200 cm 2,60
kg/buc 

118,00
RON / buc

20220410 250 cm 3,50
kg/buc

130,00
RON / buc

SL03

Ansamblu prelungitor multiplu pentru dreptar 
tip h şi şpaclu lat taietor 
Uşor de folosit pentru prelucrarea tencuielilor la tavane 
cu o înălţime de până la 3 m, de jos, fără schelă sau 
scară; ansamblu format din: coadă metalică cu capac 
de plastic, mecanism roţi dinţate, dispozitiv de prindere 
dreptar şi dreptar tip “h”.

prelungitor  
200 cm

dreptar tip h  
120 cm

1,5 
kg/buc

500,00
RON / buc

20220700
Dreptar tip trapez, din aluminiu
Pt. nivelarea suprafeţelor tencuite, secţiune specială tip 
"trapez" pt. rigidizare şi uşurinţă în utilizare

150 cm 1,03
kg/buc 

95,00
RON / buc

20220900 200 cm 1,53
kg/buc 

125,00
RON / buc

20223310 Drişcă mare de burete cu prelungitor inclus 200 cm 1,86
kg/buc

240,00
RON / buc

20221400
Rabot cu 6 lame pt. tencuieli
Pentru nivelarea grosieră a suprafeţelor tencuite  
şi întărite.

100 mm lățime 0,87
kg/buc 

104,00
RON / buc

20221200 Şpaclu colţ interior tip U 80x60 mm 0,20
kg/buc 

37,00
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
produs

20222600 Mistrie pt. ipsos 80 mm

buc

buc

0,18
kg/buc 

32,00
RON / buc

20115507 Stator D6-2 - 2,00
kg/buc

285,00
RON / buc

20113013 Rotor D6-2 - 2,10
kg/buc

360,00
RON / buc

7899 Stator D6-3 pentru pompele PFT: 
G4, G5, G5C, G4 Next Generation - 2,20

kg/buc
295,00

RON / buc

237908 Rotor D6-3 pentru pompele PFT: 
G4, G5, G5C, G4 Next Generation - 3,03

kg/buc
360,00

RON / buc

48566 Stator B4-1.5 pentru pompele PFT: 
Ritmo, Ritmo M - 0,59

kg/buc
297,00

RON / buc

69186 Rotor B4-1.5 pentru pompele PFT: 
Ritmo, Ritmo M - 0,60

kg/buc
382,00

RON / buc

20210600
Bile din burete pt. curățare furtun DN25  
(pentru pompele PFT: G4, G5, G5C, G4 
Next Generation)

- 20
buc/cutie

0,02
kg/buc

16,55
RON / buc

89326 Paletă de amestecare pentru pompele  
PFT: G4, G5C - buc 2,75

kg/buc
280,00

RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

D. Gleturi gata preparate

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

550171
Knauf SuperFinish - Glet gata preparat
Glet universal de finisare.  
Excelent pentru aplicarea manuală cât şi pentru  
cea mecanizată, pentru gletuirea suprafeţelor plăcilor
din gips-carton, a plăcilor din gips armate cu fibre 
celulozice (Gipsfaser), a tencuielilor pe bază de ipsos, 
gleturilor de nivelare şi a suprafeţelor tinciuite. Uşor de 
aplicat şi şlefuit. Ideal pt. finisarea suprafeţelor din  
gips-carton. La renovări, se poate aplica pe suprafeţele 
vopsite, fără a fi necesară amorsarea sau şmirgheluirea 
acestora. Nivel de calitate Q2 plus - Q4, aspect alb mat. 
Pentru realizarea rosturilor și suprafețelor plăcilor de 
gips-carton, consumurile sunt:
1700 g/m2 pt upgrade de la Q2 la Q4
400 g/m2 pt upgrade de la Q2 Plus la Q3
70 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus

găleată 6 kg

buc

120  
buc/palet

6,50
kg/buc

28,15
RON / buc

432690 găleată 20 kg 33  
buc/palet

21,00
kg/buc

80,85
RON / buc

550170 găleată 25 kg 30 
buc/palet

26,00
kg/buc

95,70
RON / buc

550180
Knauf Finitura - Glet gata preparat
Glet extrafin de finisare. 
Conferă o suprafaţă foarte fină, cu aspect alb lucios. 
Pentru finisarea şi schimbarea texturii suprafeţelor 
gletuite. Reduce consumul de vopsea lavabilă. Poate 
fi aplicat şi direct pe gips-carton pt. finisarea întregii 
suprafeţe. Nu necesită şlefuire.
Consum pt upgrade de la Q2 Plus la Q3:  300 g/m2  
la o grosime de strat de 0,3 mm.

găleată 6 kg 120  
buc/palet

6,40
kg/buc

29,15
RON / buc

550115 găleată 25 kg

30 
buc/palet

26,42
kg/buc

99,35
RON / buc

550184

Knauf Fill & Finish Light -
Glet gata preparat  
Glet universal de finisare rost şi suprafaţă, uşor.
Excelent pentru aplicarea manuală şi mecanizată,  
pentru şpăcluirea rosturilor şi gletuirea suprafeţelor 
plăcilor din gips-carton şi a suprafeţelor plăcilor din gips 
armate cu fibre celulozice (Gipsfaser). Ideal pt. finisarea 
tencuielilor pe bază de ipsos, gleturilor de nivelare şi a 
suprafeţelor tinciuite (are consum mic). Uşor de aplicat 
şi şlefuit. Nivel de calitate Q1 - Q4, aspect alb mat.
Pentru realizarea rosturilor și suprafețelor plăcilor de 
gips-carton, consumurile sunt:
1200 g/m2 pt upgrade de la Q2 la Q4
300 g/m2 pt upgrade de la Q2 Plus la Q3
50 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus
90 g/m2  pt upgrade de la Q1 la Q2
100 g/m2  pt realizare Q1

găleată 20 kg 21,42
kg/buc

86,40
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Benzi şi profile pentru protecţia colţurilor
Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

3690

Bandă Knauf ALUX pt. protecţia colţurilor 
Bandă de tablă zincată aplicată pe hârtie armată  
pt. colţuri interioare şi exterioare; se aplică  
cu partea metalică spre perete.  
A se evita pozarea cu material în exces.  
Posibil a se fixa şi cu Knauf SuperFinish.

rolă 30,4 m buc 10 
buc/cutie

1,00
kg/buc

61,60
RON / buc

3695

Bandă de hârtie pt. armare rost
Structură omogenă din hârtie cu rezistență mare  
la tracțiune, recomandată în mod special pt. sistemele 
de gips-carton, are aceleaşi caracteristici fizico-chimice 
cu cartonul plăcii. Suprafața benzii prezintă  
micro-perforații  pt. eliminarea aerului la înglobarea 
acesteia în stratul de material, în scopul creșterii 
aderenței. Canelură predefinită longitudinal pe zona 
centrală, care permite plierea pt. utilizarea la colțurile 
interioare. Nivel de siguranță la fisurare: ****

rolă 23 m
lățime 5cm

cutie

20 
buc/cutie

 0,20 
kg/buc 

7,60
RON / buc

3696 rolă 75 m
lățime 5cm

 0,60
kg/buc 

17,60
RON / buc

3697 rolă 150 m
lățime 5cm

10 
buc/cutie

0,84 
kg/buc

28,50
RON / buc

421935

Colţare Sheetrock® pentru colţuri interioare 
şi exterioare 
n colţare exterioare drepte învelite în hârtie - Dallas; 
n colţare interioare drepte învelite în hârtie - Las Vegas.

Recomandate în mod special pt. sistemele normale 
de gips-carton – hârtia din componența colțarelor are 
aceleași caracteristici fizico-chimice cu cartonul plăcii.
Rezistența mare la lovire/impact, fiind realizate  
din tablă zincată învelită în bandă de hârtie.
Permite reparații la nivel local prin înlocuirea doar  
a segmentului de colțar deteriorat.
Oferă o productivitate sporită la montaj și un nivel  
de calitate superior al colțurilor finisate în comparație  
cu colțarele din aluminiu perforat.

Montarea acestor colţare se face numai cu gletul gata 
preparat Knauf SuperFinish.

“Dallas” 
3050 mm

cutie 50 
buc/cutie

0,44 
kg/buc

12,00
RON / buc

424145 “Las Vegas”  
3050 mm

10,50
RON / buc
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Scule pt. gleturi gata preparate

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

421911

Sheetrock®

Şpaclu lat cu port-lamă 
Pt. finisat suprafeţe mari în cadrul operaţiunii de 
finisare a maselor de şpaclu, aplicate manual sau 
mecanizat.

45 cm

buc

1 
buc/cutie

0,40
kg/buc

170,00
RON / buc

421912 60 cm 6 
buc/cutie

0,45
kg/buc

206,00
RON / buc

421913* 80 cm

1 
buc/cutie

0,60
kg/buc

275,00
RON / buc

314858* 100 cm 0,90
kg/buc

340,00
RON / buc

421916 Mâner prelungitor şpaclu lat - 0,73
kg/buc

195,00
RON / buc
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Capitolul 11
Trape de vizitare Knauf 
� Fără specificaţii la foc 
       - Trape Basis - universale,  
       pt. utilizare multiplă: placări, pereţi,    
       tavane şi ghene de instalații
       - Trape Basis Cleaneo®  - pt. utilizare 
       în tavane cu perforații 
       Knauf Cleaneo® Akustik

� Cu specificaţii la foc 
       - Trape cu specificaţii la foc - pt. tavane
       - Trape cu specificaţii la foc - pt. pereţi 
       - Trape F-TEC cu specificaţii la foc - 
         pt. ghene de instalații

� Pt. spații cu umiditate ridicată 
       - Trape de vizitare Aquapanel®  
         speciale
       - Trape de vizitare Aquapanel® 
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2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29
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8 Benzi, șuruburi, dibluri 75
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speciale şi scule pentru sisteme uscate 81
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Trape de vizitare Knauf fără specificații la foc 
Basis – universale, pt. utilizare multiplă: placări, pereți, tavane și ghene de instalații

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

209902

Trapă de vizitare universală Knauf Basis
pt. grosime strat gips-carton 1x12,5 mm
- pt.utilizare mixtă la sisteme fără specificaţii la foc: placări, 
  pereţi, tavane și ghene de instalații;
- realizată cu un strat din placă Knauf H13  
  (GKB-I 12,5 mm) lipită pe rama capacului;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare;
- cablu cu carabină de siguranţă la deschiderea trapei  
  (cu excepția dim. 200x200 mm);
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime strat  
  gips-carton 1x12,5mm (în care se montează trapa);
- include instrucţiuni de montaj.

200x200 mm

buc 1 
buc/cutie

1,30
kg/buc

82,00
RON / buc

209903 300x300 mm 2,00
kg/buc 

114,00
RON / buc

209904 400x400 mm 2,70
kg/buc 

121,00
RON / buc

209905 500x500 mm 4,00
kg/buc 

132,00
RON / buc

209906 600x600 mm 6,00
kg/buc 

156,00
RON / buc

270115* 800x800 mm 8,00
kg/buc 

178,00
RON / buc

282058 Trapă de vizitare universală Knauf Basis
pt. grosime strat gips-carton 2x12,5 mm
- pt. utilizare mixtă la sisteme fără specificaţii la foc: placări,
  pereţi, tavane și ghene de instalații;
- realizată cu un strat din placă Knauf H13  
  (GKB-I 12,5 mm) lipită pe rama capacului prin 
  intermediul unui ștraif de placă;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare;
- cablu cu carabină de siguranţă la deschiderea trapei 
  (cu excepția dim. 200x200 mm);
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime strat  
  gips-carton 2x12,5 mm (în care se montează trapa);
- include instrucţiuni de montaj.

200x200 mm 1,50 
kg/buc 

117,00
RON / buc

282059 300x300 mm 2,00 
kg/buc 

144,00
RON / buc

282642* 400x400 mm 3,00 
kg/buc 

158,00
RON / buc

282060 500x500 mm 4,00 
kg/buc 

173,00
RON / buc

282062 600x600 mm 6,00 
kg/buc 

200,00
RON / buc

Basis Cleaneo®  - pt. utilizare în tavane cu perforaţii Knauf Cleaneo® Akustik  

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

173885

Trapă de vizitare universală Knauf Basis  
cu placă Cleaneo® Akustik  
din gips-carton 1x12,5mm  
(perforații rotunde 8/18 R, pâslă neagră)
- pt. utilizare la tavane realizate cu plăci Knauf Cleaneo®  
  Akustik, fără specificaţii la foc;
- realizată cu un strat din placă Knauf Cleaneo® Akustik  
  (12,5 mm) lipită pe rama capacului;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare;
- cablu cu carabină de siguranţă la deschiderea trapei;
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime strat  
  gips-carton 1x12,5 mm (în care se montează trapa);
- include instrucţiuni de montaj.

415x415 mm buc 1 
buc/cutie

 2,70 
kg/buc

225,00
RON / buc

173905

Trapă de vizitare universală Knauf Basis  
cu placă Cleaneo® Akustik  
din gips-carton 1x12,5mm  
(perforații pătrate 8/18 Q, pâslă neagră)
- pt. utilizare la tavane realizate cu plăci Knauf Cleaneo®  
  Akustik, fără specificaţii la foc;
- realizată cu un strat din placă Knauf Cleaneo® Akustik  
  (12,5 mm) lipită pe rama capacului;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare;
- cablu cu carabină de siguranţă la deschiderea trapei;
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime strat  
  gips-carton 1x12,5 mm (în care se montează trapa);
- include instrucţiuni de montaj.

NOTĂ: Alte dimensiuni și tipuri de pâslă și perforații sunt disponibile la cerere. Pentru detalii suplimentare referitoare la plăcile Knauf Cleaneo® Akustik utilizate la realizarea 
acestor trape, precum și tipurile de perforații disponibile, vă rugăm consultați capitolul 2 din acest catalog “Plăci fonoabsorbante din gips-carton Knauf Cleaneo® Akustik”.
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Capitolul 11

Trape de vizitare Knauf cu specificaţii la foc 
Trape cu specificaţii la foc - pt. tavane
Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

282032*
Trapă de vizitare tip Risy Star cu protectie la foc, 
pt tavane, pt. grosime strat gips-carton  
2x12,5 mm sau 1x15 mm
- trapa EI30 de jos în sus pentru toate tipurile  
  de tavane  (2x12,5 mm) la care specificaţia la foc  
  devine maxim EI30 de jos in sus;
- realizată cu 2 plăci Knauf DFH13 (GKF 12,5 mm),  
  lipite și suplimentar fixate mecanic cu șuruburi  
  de rama capacului;
- montajul în strat din gips-carton 1x15 mm  
  se poate face prin intermediul unui distanțier  
  de 10 mm montat pe conturul ramei;  
  distanțierul nu este inclus în cutia trapei,  
  acesta se poate realiza în șantier  
  din ștraifuri de placă tip Knauf A10 (GKB 9,5 mm);
- conține 2 plăci detașabile din vată minerală rigidă  
  care se îmbină nut / feder (de grosime 6 cm)  
  ce se montează deasupra trapei;  
  dimensiunile în plan a ecranului protector,  
  format din cele 2 plăci de vată îmbinate, sunt mai mari  
  decât dimensiunile trapei (pe ambele direcții);  
  aceste elemente sunt ambalate separat;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare;
- cablu cu carabină de siguranţă la deschiderea trapei;
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime strat  
  gips-carton 2x12,5mm (în care se montează trapa);
- pe rama trapei este prevazută suplimentar o garnitură  
  termo intumescentă (ce expandează în caz de incendiu),
- include instrucţiuni de montaj.

300x300 mm

buc 1 
buc/cutie

 6,00 
kg/buc 

245,00
RON / buc

282039* 400x400 mm  9,50 
kg/buc 

270,00
RON / buc

282040* 500x500 mm  12,50 
kg/buc 

325,00
RON / buc

282045* 600x600 mm  16,80 
kg/buc 

362,00
RON / buc

282047*

Trapă de vizitare tip Risy Star cu protecție la foc, 
pt. tavane, pt. grosime strat gips-carton 2x20mm
- trapă El90 de jos în sus pentru toate tipurile de tavane  
  (2x20 mm) la care specificația la foc  
  devine maxim El90 de jos in sus;
- realizată cu 2 plăci Knauf DFH20 (GKF 20 mm),  
  lipite și suplimentar fixate mecanic cu șuruburi  
  de rama capacului;
- conține 4 ștraifuri din placă de gips-carton și 2 plăci     
  detașabile din gips-carton care se îmbină nut / feder  
  ce se montează deasupra trapei; dimensiunile în plan  
  ale ecranului protector, format din cele 2 plăci îmbinate,  
  sunt mai mari decât dimensiunile trapei  
  (pe ambele direcții); aceste elemente  
  sunt ambalate separat;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare;
- cablu cu carabină de siguranță la deschiderea trapei;
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime strat  
  gips-carton 2x20mm (în care se montează trapa);
- pe rama trapei este prevazută suplimentar o garnitură  
  termo intumescentă (ce expandează în caz de incendiu),
- include instrucțiuni de montaj.

300x300 mm 7,80 
kg/buc

567,00 
RON / buc

282050* 400x400 mm 13,60 
kg/buc

639,00 
RON / buc

282052* 500x500 mm 17,00 
kg/buc

717,00 
RON / buc

282056* 600x600 mm 23,00 
kg/buc"

800,00 
RON / buc
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Trape cu specificaţii la foc - pt. pereți și ghene de instalatii*** 

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

282011*
Trapă de vizitare tip Risy Star cu protecție la foc,  
pt. pereţi și ghene de instalații***,  
pt. grosime strat gips-carton 1x12,5 mm
- trapa EI45 pentru pereţi W111 (1x12,5 mm)  
  cu  specificaţia la foc EI45,  
  poate fi utilizată şi în pereţi EI30;
- realizată cu un strat din placă  
  Knauf DF13 (GKF 12,5 mm)  
  lipită pe rama capacului;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare; 
- cablu cu carabină de siguranţă  
  la deschiderea trapei;
- ramă din aluminiu dimensionată  
  pentru grosime strat  gips-carton 1x12,5 mm  
  (în care se montează trapa);
- pe rama trapei este prevazută suplimentar  
  o garnitură termo intumescentă  
  (ce expandează în caz de incendiu);
- include instrucţiuni de montaj.

300x300 mm

buc 1 
buc/cutie

 3,00 
kg/buc

141,00
RON / buc

282014* 400x400 mm  5,20 
kg/buc 

157,00
RON / buc

282016* 500x500 mm  7,00 
kg/buc 

173,00
RON / buc

282018* 600x600 mm  8,70 
kg/buc 

190,00
RON / buc

282025*

Trapă de vizitare tip Risy Star cu protectie la foc,  
pt. pereţi și ghene de instalații***,  
pt. grosime strat gips-carton 2x12,5 mm
- trapa EI90 pentru pereţi W112 (2x12,5 mm)  
  la care specificaţia la foc devine maxim EI90  
  din cauza montării trapei în acești pereți;
- trapa EI45 pentru placări W626 (2x12.5 mm)  
  la care specificaţia la foc devine max. EI45.  
  Direcţia de acţiune a focului din interiorul  
  încăperii spre exterior;
- realizată cu două straturi  
  din placă Knauf DFH13 (GKF-I 12,5 mm),  
  lipite și suplimentar fixate mecanic  
  cu șuruburi de rama capacului;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare;
- cablu cu carabină de siguranţă  
  la deschiderea trapei;
- ramă din aluminiu dimensionată pentru  
  grosime strat gips-carton 2x12,5 mm  
  (în care se montează trapa);
- pe rama trapei este prevazută suplimentar  
  o garnitură termo intumescentă 
  (ce expandează în caz de incendiu);
- include instrucţiuni de montaj.

300x300 mm  4,20 
kg/buc

162,00
RON / buc

268092* 400x400 mm  6,50 
kg/buc

181,00
RON / buc

282027* 500x500 mm  10,00 
kg/buc 

200,00
RON / buc

282028* 600x600 mm  13,10 
kg/buc.

225,00
RON / buc

*** Nu se folosesc pentru ghene de instalații unde există cerințe de rezistență la foc cu acțiune din ambele direcții.

Capitolul 11
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Trape F-TEC cu specificaţii la foc - pt. ghene de instalații
Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

174307**

Trapă de vizitare universală Knauf F-TEC  
cu protecţie la foc, pt. ghene de instalaţii,  
pt. grosime strat gips-carton 2x12,5 mm 
- trapă EI30 cu rezistenţă la foc din ambele direcţii  
  pt. ghenele de instalaţii realizate din gips carton 2x12,5 mm  
  la care specificaţia la foc este EI30 din ambele direcţii;
- capacul trapei este realizat dublu strat astfel:  
  1 x placă Knauf DFH2-IR13 (Diamant 12,5 mm) şi  
  1 x placă rigidă din fibră minerală 30 mm;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare  
  şi garnitură termo intumescentă;
- sistem de siguranţă la deschidere;
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime  
  strat gips-carton 1x12,5 mm (în care se montează trapa)  
  pt. grosimea de strat de 1x15 mm, 2x12,5 mm şi şi 2x15 mm  
  se folosesc distanţierii aferenţi livraţi împreună cu trapa;
- se poate folosi şi la pereţi, placări şi tavane pt. grosime  
  strat gips-carton 1x12,5 mm, 1x15 mm şi 2x15 mm;
- pe rama trapei este prevazută suplimentar o garnitură  
  termo intumescentă (ce expandează în caz de incendiu)  
  şi este protejată la acţiunea focului dinspre interiorul  
  ghenei de instalaţii cu un bandou din ştraifuri  
  de plăci Fireboard având grosimea totală de 40 mm;
- include instrucţiuni de montaj.

400 x 400 mm

buc 1 
buc/cutie

 12,70 
kg/buc 

985,00
RON / buc

174309** 600 x 600 mm  25,00 
kg/buc

1200,00
RON / buc

174313**

Trapă de vizitare universală Knauf F-TEC  
cu protecţie la foc, pt. ghene de instalaţii,  
pt. grosime strat gips-carton 3x15 mm 
- trapă EI90 cu rezistenţa la foc din ambele direcţii  
  pt. ghenele de instalaţii realizate din gips carton 2x12,5 mm  
  la care specificaţia la foc este EI90 din ambele direcţii;
- capacul trapei este realizat triplu strat astfel:  
  1 x placă Knauf DFH2-IR13 (Diamant 12,5mm), 
  1 x placă rigidă din fibră minerală 30 mm şi  
  1x placă GKF 20 mm;
- capac prevăzut cu garnitură pt. etanșare şi garnitura  
  termo intumescentă;
- sistem de siguranţă la deschidere;
- se poate folosi şi la pereţi, placări şi tavane pt. grosime  
  strat gips-carton 2x12,5 mm, 2 x15 mm şi 3x15 mm;
- ramă din aluminiu dimensionată pentru grosime  
  strat gips-carton 2x12,5 mm (în care se montează trapa)  
  pentru grosimea de strat de 3x15 mm, 2x15 mm se folosesc    
  distanţierii aferenţi livraţi împreună cu trapa;
- pe rama trapei este prevazută suplimentar o garnitură  
  termo intumescentă (ce expandează în caz de incendiu)  
  şi este protejată la acţiunea focului dinspre interiorul  
  ghenei de instalaţii cu un bandou din ştraifuri de plăci  
  Fireboard având grosimea totală de 40 mm;
- include instrucţiuni de montaj.

400 x 400 mm 15,70 
kg/buc 

1160,00
RON / buc

174315** 600 x 600 mm  30,50 
kg/buc 

1420,00
RON / buc

Trape de vizitare Knauf AQUAPANEL® 

pt. spații cu umiditate ridicată 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

140026** Trapă de vizitare AQUAPANEL® specială
Trapă etanşată pentru zone expuse direct la apă - ex: duşuri.

400x400 mm

 
buc

1  
buc/cutie

31,00
kg/buc

1340,00
RON / buc

140027** Trapă de vizitare AQUAPANEL®

Trapă etanşată pentru zone cu umiditate ridicată.
400x400 mm 31,00

kg/buc
475,00

RON / buc

Capitolul 11
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Tavane casetate
� Plăci pentru tavane casetate  
   din gips-carton Knauf Danoline,  
   cu diverse perforații (G1, Q1, M1)  
   sau fără perforații (R)
      Danoline Contur
      Danoline Belgravia
      Danoline Plaza 
      Danotile 
� Plăci pentru tavane casetate  
   din fibră minerală Knauf AMF
� Profile metalice pentru tavane casetate
� Accesorii pentru tavane casetate

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
cu fibre celulozice (Gipsfaser) 53

6 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL®    
pe bază de ciment 59

7 Profile metalice Knauf 71

8 Benzi, șuruburi, dibluri 75

9 Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale şi scule pentru sisteme uscate 81

10 Ipsosuri şi gleturi gata preparate 89

11 Trape de vizitare Knauf 101

12 Tavane casetate 107

13 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 123

14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
de gips 137

15 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® 
pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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Tipuri de perforații pentru plăcile de tavan casetat Knauf Danoline

Plăci cu perforații rotunde, 
Ø 6 mm la interval 

de 15 mm

G1

Plăci cu perforații pătrate, 
latură pătrat 12 mm 
la interval de 30 mm

Q1

Plăci cu perforații pătrate, 
latură pătrat 3 mm 

la interval de 8,33 mm

M1

Caracteristicile tipurilor de cant pt. plăcile de tavan casetat 
Knauf Danoline 

Nr. 
Crt. TIP CANT DESCRIERE

1 CONTUR
- placă cu inserţii metalice pentru asigurarea rezemării;
- rezemare la partea posterioară a plăcii;
- montaj cu mascarea structurii de susţinere (structură ascunsă);

2 BELGRAVIA

- placă cu muchii frezate;
- cant de formă specială;
- asigură montaj cu structură semiîngropată, vizibilă;
- rezemare în zona mediană a cantului plăcii;

3 PLAZA
- placă cu muchii debitate;
- asigură montaj cu rezemare la partea anterioară, vizibilă, a plăcii;
- structură vizibilă;

4 DANOTILE
- placă cu muchii debitate;
- asigură montaj cu rezemare la partea anterioară, vizibilă, a plăcii;
- structură vizibilă;

Tipuri de cant pentru plăcile de tavan casetat din fi bră minerală 
Knauf AMF
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Plăci pt. tavane casetate din gips-carton Knauf Danoline 
cu diverse perforaţii (G1, Q1, M1) sau fără perforaţii (R)

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine 
articol

24799** Placă tavan casetat Danoline Contur, 
cant D 
Placă plafon casetat din gips-carton cu miez de gips 
de înaltă densitate, armat dispers cu fi bre de sticlă, 
pentru structură T24, cant D - placa acoperă integral 
structura; calităţi acustice excelente; pe suprafaţa 
vizibilă are un carton special, rezistent, vopsit în fabrică, 
de culoare albă, iar pe spate carton normal, de culoare 
bej; plăcile perforate - G1,Q1, M1- au suplimentar o 
pâslă cu rol fonoabsorbant; refl exie excelentă a luminii 
între 71,5%- 82,6% funcţie de tipul de perforaţie; 
săgeți controlate la umiditate relativă URA 90% 
şi temperatura 30°C.

600x600x12,5/G1

cutie

2.88 
m²/cutie

 9,45
kg/m²

99,60
RON / m²

CONTUR

24804** 600x600x12,5/Q1 9,30
kg/m² 

54460** 600x600x12,5/M1 9,50
kg/m² 

110,00
RON / m²

24929** 600x600x12,5/R 10,10
kg/m² 

93,30
RON / m²

58844* (T24)
58841** (T15; 

FLINE)
Placă tavan casetat Danoline Belgravia, 
cant E
Placă plafon casetat din gips-carton cu miez de gips de 
înaltă densitate armat dispers cu fi bre de sticlă, pentru 
structură T24, T15 sau Fineline, cant E - placa acoperă 
parţial structura; calităţi acustice excelente; 
pe suprafaţa vizibilă are un carton special, rezistent, 
vopsit în fabrică, de culoare albă, 
iar pe spate carton normal, de culoare bej; 
plăcile perforate - G1,Q1, M1- au suplimentar 
o pâslă cu rol fonoabsorbant; refl exie excelentă 
a luminii între 71,5%- 82,6% funcţie de tipul 
de perforaţie; săgeți controlate la umiditate relativă 
URA 90% şi temperatură 30°C.

600x600x12,5/G1

2.88 
m²/cutie

 8,45 
kg/m² 

76,40
RON / m²

BELGRAVIA

58845* (T24)
58842** (T15; 

FLINE)
600x600x12,5/Q1  8,40

kg/m² 

58846* (T24)
58843** (T15; 

FLINE)
600x600x12,5/M1  8,45 

kg/m² 
86,30

RON / m²

58563* (T24)
47415** (T15; 

FLINE)
600x600x12,5/R  9,10 

kg/m² 
70,00

RON / m²

58825* Placă tavan casetat Danoline Plaza 600, 
cant A 
Placă plafon casetat din gips-carton cu miez de ipsos 
de înaltă densitate armat dispers cu fi bre de sticlă, 
pentru structură T24 sau T15, cant A - placa permite 
vizibilitatea completă a structurii, calităţi acustice 
excelente; pe suprafaţa vizibilă are un carton special, 
rezistent, vopsit în fabrică, de culoare albă, iar pe spate 
un carton normal, de culoare bej; 
plăcile perforate - G1,Q1, M1- au suplimentar o pâslă 
cu rol fonoabsorbant; refl exie excelentă a luminii 
între 71,5%- 82,6% funcție de tipul de perforaţie; 
săgeți controlate la umiditate relativă URA 90% 
şi temperatură 30°C.

600x600x9,5/G1

3,60 
m²/cutie

9,70
kg/m² 

72,40
RON / m²

PLAZA

58824* 600x600x9,5/Q1 8,40
kg/m² 

67,90
RON / m²

58838* 600x600x9,5/M1 6,80
kg/m² 

79,30
RON / m²

50344* 600x600x9,5/R 8,70
kg/m² 

63,40
RON / m²

108244

Placă tavan casetat Danotile, cant A 
Placă plafon casetat din gips-carton cu miez de ipsos 
de înaltă densitate, armat dispers cu fi bre de sticlă, 
rezistenţă la foc EI30, laminată pe ambele feţe 
cu folie specială rezistentă la umiditate, faţa vizibilă 
albă RAL 9016, iar spatele cu o folie PE de culoare 
roşie, pentru structură T24 sau T15, cant A - placa 
permite vizibilitatea completă a structurii; refl exie 
excelentă a luminii între 71,5%- 82,6% funcție de 
tipul de perforație; săgeți controlate la umiditate 
relativă URA 90% şi temperatură 30°C; pt. fi xarea 
spoturilor / detectoarelor de fum se vor utiliza două 
plăci suprapuse. Clasifi cat ISO 5 pt. camere curate - 
poate fi  folosit în camere de spital, grădiniţe, cabinete 
stomatologice. Poate fi  curăţat cu cârpa umedă şi este 
rezistent la contactul cu substanţe acide/bazice.  

600x600x6,5/R 5,04 
m²/cutie

6,90
kg/m2 

42,00
RON / m²

DANOTILE
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Plăci pt. tavane casetate din fibră minerală

 ECOMIN Planet  
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p1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125  250  500  1000  2000 4000

Frecvența f (Hz)

0,50
0,40

0,45
0,65 0,70 0,65

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,55 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,55 conf. ASTM C 423

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 conf. EN 13501-2 
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 70% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

 ECOMIN Trento  
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0
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Frecvența f (Hz)

0,50
0,40

0,45
0,65 0,70 0,65

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,55 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,55 conf. ASTM C 423

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 70% RH

(a nu se depăși 
nici pe perioade scurte)

Culoare alb similar cod RAL 9010

Absorbție acustică Atenuare acustică

Protecție la foc Refl exia luminii

Igienă Conductibilitate termică

Design Camere curate

Rezistență la umiditate Fără efect de fi ltru

Lavabil / Se poate șterge
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 ECOMIN Filigran  
Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,55 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,50 conf. ASTM C 423

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 conf. EN 13501-2 
Refl exia luminii până la 90%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 70% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Capitolul 12

 ECOMIN Orbit    
Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,10(L) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,15 conf. ASTM C 423

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 conf. EN 13501-2 
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 70% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
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0
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Frecvența f (Hz)

0,35
0,20

0,10 0,10 0,10 0,05

 THERMATEX® Schlicht      
Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
F   Sistem autoportant cu structura ascunsă sau 
     aparentă
I   Sistem cu profi le Bandraster și profi le secundare 
     ascunse
A  Sistem cu structura ascunsă și plăci demontabile 
     AW/GN sau nedemontabile GN/GN
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,10(L) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,10 conf. ASTM C 423

Atenuare acustică Dn,f,w = 34 dB 
conf. EN ISO 10848
(15 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT 15/24, AW, GN, 
AW/SK, GN/SK

Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 
conf. EN 13501-1

Protecție la foc REI30 - REI120 
conf. EN 13501-2

Refl exia luminii până la 95%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
Clasa pt. camere curate Clasa 4 conf. ISO 14644-1
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 THERMATEX® Feinstratos microperforat    
Atenuare acustică Dn,f,w = 34 dB 

conf. EN ISO 10848
(15 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT 15/24, GN/GN, 
AW/GN, AW/SK, GN/SK

Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 
conf. EN 13501-1

Protecție la foc REI30 - REI120 
conf. EN 13501-2

Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010G
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Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
F   Sistem autoportant cu structura ascunsă sau 
     aparentă
I   Sistem cu profi le Bandraster și profi le secundare 
     ascunse
A  Sistem cu structura ascunsă și plăci demontabile 
     AW/GN sau nedemontabile GN/GN
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,60(L) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,60 conf. ASTM C 423
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 THERMATEX® Star    
Atenuare acustică Dn,f,w = 34 dB 

conf. EN ISO 10848
(15 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT 15/24, GN/GN, AW 
AW/SK, GN/SK

Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 
conf. EN 13501-1

Protecție la foc REI30 - REI120 
conf. EN 13501-2

Refl exia luminii până la 90%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
F   Sistem autoportant cu structura ascunsă sau 
     aparentă
I   Sistem cu profi le Bandraster și profi le secundare 
     ascunse
A  Sistem cu structura ascunsă și plăci demontabile 
     AW/GN sau nedemontabile GN/GN
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,60(L) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,60 conf. ASTM C 423

 THERMATEX® Feinstratos    
Atenuare acustică Dn,f,w = 34 dB 

conf. EN ISO 10848
(15 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT 15/24, GN/GN, 
AW/SK, GN/SK

Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 
conf. EN 13501-1

Protecție la foc REI30 - REI120 
conf. EN 13501-2

Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010G
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Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
F   Sistem autoportant cu structura ascunsă sau 
     aparentă
I   Sistem cu profi le Bandraster și profi le secundare 
     ascunse
A  Sistem cu structura ascunsă și plăci demontabile 
     AW/GN sau nedemontabile GN/GN
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,10(L) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,15 conf. ASTM C 423
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 THERMATEX® Antaris C  
Atenuare acustică Dn,f,w = 30 dB 

conf. EN ISO 10848
(13 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 

conf. EN 13501-2
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 90% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,65(H) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,70 conf. ASTM C 423

Capitolul 12

Dn,f,w = 38 
dB
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 THERMATEX® SF Acoustic     
Atenuare acustică Dn,f,w = 38 dB 

conf. EN ISO 10848
(24 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SF
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 

conf. EN 13501-2
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,65(H) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,70 conf. ASTM C 423
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 THERMATEX® Alpha       
Atenuare acustică Dn,f,w = 28 dB 

conf. EN ISO 10848
(19 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT-S 15/24, VT-S15F, 
VT 15/24 la cerere

Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 
conf. EN 13501-1

Protecție la foc REI30 - REI90 
conf. EN 13501-2

Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,040W/mK 

conf. EN 12667
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
Clasa pt. camere curate Clasa 4 conf. ISO 14644-1

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,95(H) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,90 conf. ASTM C 423



114 Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017

Capitolul 12

G
ra

du
l p

ra
ct

ic
 

de
 a

bs
or

bț
ie

 a
cu

st
ic

ă 
α

p1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125  250  500  1000  2000 4000

Frecvența f (Hz)

0,45

0,70
0,80

0,90
1,00 1,00

 THERMATEX® Alpha HD    
Atenuare acustică Dn,f,w = 34 dB 

conf. EN ISO 10848
(19 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant AW/GN, AW/SK, GN/SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Refl exia luminii până la 95%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
F   Sistem autoportant cu structura ascunsă sau 
     aparentă
I   Sistem cu profi le Bandraster și profi le secundare 
     ascunse
A  Sistem cu structura ascunsă și plăci demontabile 
     AW/GN sau nedemontabile GN/GN
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,90 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,85 conf. ASTM C 423
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 THERMATEX® Acoustic       
Atenuare acustică Dn,f,w = 38 dB 

conf. EN ISO 10848
(19 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT 15/24, VT-S 15/24, 
VT-S15F, AW/GN, 
AW/SK, GN/SK, GN/GN

Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 
conf. EN 13501-1

Protecție la foc REI30 - REI120 
conf. EN 13501-2

Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
Clasa pt. camere curate Clasa 4 conf. ISO 14644-1

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
F   Sistem autoportant cu structura ascunsă sau 
     aparentă
I   Sistem cu profi le Bandraster și profi le secundare 
     ascunse
A  Sistem cu structura ascunsă și plăci demontabile 
     AW/GN sau nedemontabile GN/GN
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,65(H) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,70 conf. ASTM C 423

 THERMATEX® Alpha One       
Atenuare acustică Dn,f,w = 29 dB 

conf. EN ISO 10848
(24 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT-S 15/24, VT-S15F, 
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 - REI90 

conf. EN 13501-2
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,040W/mK 

conf. EN 12667
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
Clasa pt. camere curate Clasa 4 conf. ISO 14644-1

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 1,00 conf. EN ISO 11654
NRC = 1,00 conf. ASTM C 423
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 THERMATEX® Alpha negru      
Atenuare acustică Dn,f,w = 28 dB 

conf. EN ISO 10848
(19 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 - REI90 

conf. EN 13501-2
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,040 W/mK conf. 

EN 12667
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare negru

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 1,00 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,90 conf. ASTM C 423

Capitolul 12
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 THERMATEX® Silence    
Atenuare acustică Dn,f,w = 44 dB 

conf. EN ISO 10848
(43 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile     
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,85(H) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,90 conf. ASTM C 423
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 THERMATEX® Thermofon      
Atenuare acustică Dn,f,w = 28 dB 

conf. EN ISO 10848
(15 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT-S 15/24, VT 15/24 
la cerere

Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 
conf. EN 13501-1

Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,038 W/mK conf. 

EN 12667
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
Clasa pt. camere curate Clasa 4 conf. ISO 14644-1

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,80(H) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,85 conf. ASTM C 423
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 THERMATEX® Acoustic Hygena        
Atenuare acustică Dn,f,w = 38 dB 

conf. EN ISO 10848
(19 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 - REI120 

conf. EN 13501-2
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
Clasa pt. camere curate Clasa 4 conf. ISO 14644-1

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,65(H) conf. EN ISO 11654
NRC = 0,70 conf. ASTM C 423

Antimikrobiell

 THERMATEX® Thermaclean S    
Atenuare acustică Dn,f,w = 34 dB 

conf. EN ISO 10848
(15 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A2-s3, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 - REI120 

conf. EN 13501-2
Refl exia luminii până la 81%
Conductibilitate termică λ = 0,052 - 0,057 W/mK 

conf. DIN 52612
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
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 THERMATEX® Aquatec       
Atenuare acustică Dn,f,w = 28 dB 

conf. EN ISO 10848
(19 mm grosime, 
conf.certifi cat de verifi care)

Detalii cant SK, VT-S 15/24, AW/GN
Clasa de combustibilitate A2-s1, d0 

conf. EN 13501-1
Protecție la foc REI30 - REI120 

conf. EN 13501-2
Refl exia luminii până la 88%
Conductibilitate termică λ = 0,040 W/mK 

conf. EN 12667
Rezistență la umiditate până la 100% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010
Clasa pt. camere curate Clasa 3 conf. ISO 14644-1

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
A  Sistem cu structura ascunsă și plăci demontabile 
     AW/GN sau nedemontabile GN/GN
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,90 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,90 conf. ASTM C 423
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 TOPIQ® Prime   
Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A1 

conf. EN 13501-1
Refl exia luminii până la 88%
Rezistență la umiditate până la 100% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 0,95 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,90 conf. ASTM C 423
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 TOPIQ® Effi cient pro    
Atenuare acustică Dn,f,w = 25 dB 

conf. EN ISO 10848
Detalii cant SK
Clasa de combustibilitate A1 

conf. EN 13501-1
Refl exia luminii până la 88%
Rezistență la umiditate până la 100% RH
Culoare alb similar cod RAL 9010

Sistem de montaj 
C   Sistem cu structura aparentă, plăci demontabile
Valori - Absorbție acustică 
αw = 1,00 conf. EN ISO 11654
NRC = 0,95 conf. ASTM C 423

 TOPIQ® Sonic element  
Absorbție acustică DIN EN ISO 354
Rezistență la umiditate până la 95% RH
Forme / Formate Cerc Ø 1200 mm; Pătrat 1200x1200 mm; Dreptunghi 1800x1200 mm
Grosime cca 40 mm
Greutate / Insulă cca 6,0 kg/m² (incl. elemente de suspendare)
Set de montaj Arcuri-spirală (cuprinse în furnitura de livrare)
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TOPIQ® 
Sonic element
dreptunghi

1800x1200 mm
Înălțimea 
de montaj 
150 mm

TOPIQ® 
Sonic element
pătrat

1200x1200 mm
Înălțimea
de montaj 
150 mm

TOPIQ® 
Sonic element
dreptunghi

1800x1200 mm
Înălțimea 
de montaj 
300 mm

TOPIQ® 
Sonic element
pătrat

1200x1200 mm
Înălțimea
de montaj 
300 mm

Capitolul 12



118 Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017

Capitolul 12

TOPIQ® Sonic element - Insula de plafon fără cadru - Descriere

Insula de plafon 
formă circulară
1  TOPIQ® Sonic element
2  Ancora spirală
3  Piese de fixare cablu     
    cu cârlig 
    Cablu de suspendare  
    și piese de fixare  
    de planșeu 

Insula de plafon 
formă pătrată
1  TOPIQ® Sonic element
2  Ancora spirală
3  Piese de fixare cablu     
    cu cârlig 
    Cablu de suspendare  
    și piese de fixare  
    de planșeu 

Insula de plafon 
formă dreptunghiulară
1  TOPIQ® Sonic element
2  Ancora spirală
3  Piese de fixare cablu     
    cu cârlig 
    Cablu de suspendare  
    și piese de fixare  
    de planșeu 

Insula de plafon 
formă triunghiulară
1  TOPIQ® Sonic element
2  Ancora spirală
3  Piese de fixare cablu     
    cu cârlig 
    Cablu de suspendare  
    și piese de fixare  
    de planșeu 
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Plăci pt. tavane casetate din fibră minerală

Cant
Cod articol

(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

SK

207012
ECOMIN Trento 
(Rezistență la umiditate - max. 70% RH, 
 a nu se depăși nici pe perioade scurte)

13x600x600 mm

cutie

6,48  
mp/cutie

44  
cut/palet 3,60

kg/m2

24,50
RON / m2207008 ECOMIN Planet

207010 ECOMIN Filigran

106375 ECOMIN Orbit
5,76  

mp/cutie
44  

cut/palet

28,00
RON / m2

59023

THERMATEX Schlicht

15x600x600 mm
5,04  

mp/cutie
44  

cut/palet

4,00
kg/m2

47,30
RON / m2

VT24

59027 55,60
RON / m2

24787 THERMATEX Feinstratos
52,70

RON / m2

59010 THERMATEX Feinstratos cu microperforaţii

59043 THERMATEX Star 45,80
RON / m2

SK

228249 THERMATEX Antaris C 13x600x600 mm

5,76  
mp/cutie

44  
cut/palet

3,60
kg/m2

41,00
RON / m2

108361*

THERMATEX Alpha 19x600x600mm

3,60 
mp/cutie

44  
cut/palet

3,00
kg/m2

74,80
RON / m2

VTS24 148640* 87,70
RON / m2

SK 207197*

THERMATEX Alpha One 24x600x600 mm
2,88

mp/cutie
44  

cut/palet

4,00
kg/m2

101,00
RON / m2

VTS24 207200* 112,00
RON / m2

AW/GN 227277*

THERMATEX Alpha HD 19x1200x300 mm

2,88 
mp/cutie

30  
cut/palet

4,70
kg/m2

130,00
RON / m2

AW/SK 216920* 125,00
RON / m2

SK 106425*

THERMATEX Acoustic 19x600x600 mm

3,60
mp/cutie

44  
cut/palet

4,60
kg/m2

94,20
RON / m2

VT24 106428* 108,00
RON / m2

AW/GN 133637* 162,00
RON / m2
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Cant
Cod articol

(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

SK

128823* THERMATEX Alpha negru 19x600x600 mm

cutie

3,60
mp/cutie

44  
cut/palet

3,00
kg/m2

87,70
RON / m2

186073* THERMATEX Silence 43x600x600 mm

1,44
mp/cutie

48  
cut/palet

10,80
kg/m2

250,00
RON / m2

108364*

THERMATEX Thermofon 15x600x600 mm

5,04
mp/cutie

40  
cut/palet

2,40
kg/m2

52,20
RON / m2

VT24 209151* 73,30
RON / m2

SK 252988*

THERMATEX Aquatec

19x600x600 mm
3,60

mp/cutie
44  

cut/palet

4,70
kg/m2

124,00
RON / m2

VTS24 291943* 145,00
RON / m2

SK
133379* THERMATEX Aquatec Hygena 4,60

kg/m2
172,00

RON / m2

59093* THERMATEX Thermaclean S 5,70
kg/m2

117,00
RON / m2

Plăci pt. tavane casetate din fibră minerală tip Softboard

Cant
Cod articol

(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

SK

517230

TOPIQ® Prime
placă cu performanțe acustice  deosebite, dintr-un material 
puternic fonoabsorbant, ce se încadrează  
în clasa A de absorbție acustică (αw = 0,95)

600x600x15mm

cutie

5,04
mp/cutie

40 
cut/palet

2,10
kg/m2

44,80
RON / m2

516783*

TOPIQ® Efficient pro
placă fono-absorbantă de înaltă performanţă din clasa A de 
absorbție acustică (αw = 1,00), cu performanțe maxime în 
ceea ce privește absorbția acustică, o rezistență la umiditate 
foarte bună

600x600x20mm

3,6
mp/cutie

40 
cut/palet

2,80
kg/m2

69,80
RON / m2

TOPIQ® Sonic element - Insula de plafon fără cadru

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

507523*

TOPIQ® Sonic element 
Insula de plafon fără cadru
echipată cu tehnologia de prelucrare a canturilor - AMF 
TOPIQ® Strong Edge.
Aceasta insulă de plafon este disponibilă cu suprafața frontală 
și canturile cașerate cu o pâslă acustică și acoperite cu un 
strat special de vopsea.
Suplimentar, acest design monolitic de insulă  
de plafon oferă proprietăți excelente privind absorbția acustică.
Fiecare insulă de plafon se livrează cu 3/4 buc.(funcție de 
model) ancore-spirală pentru fixarea insulei de plafon.
Arcurile-spirală se vor înșuruba pe partea din spate a insulei 
de plafon până la oprirea acestora,
Insula de plafon se agață de planșeu  
prin intermediul cablurilor de suspendare.

Grosime cca. 40 mm

Disc
Φ 1200 mm

buc

4  
buc/cutie

30,00
kg/cutie

750,00
RON / buc

507536* Pătrat
1200x1200 mm

39,00
kg/cutie

740,00
RON / buc

512658* Dreptunghi
1200x1800 mm

60,00
kg/cutie

835,00
RON / buc

00001SV* Triunghi 
1200 mm

1  
buc/cutie

8,00
kg/cutie

625,00
RON / buc
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Profile metalice pt. plafon casetat
Profile pt. plafon casetat T15 și T24 mm 

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

316229 Profil principal tavan casetat DONN® 
T24mm  38/24, 3700 mm 

cutie

20 
buc/cutie 

 27,60 
kg/100m 

4,70
RON / m

316230 Profil secundar tavan casetat DONN®  

T24mm  25/24, 1200 mm 
60 

buc/cutie

 22,50 
kg/100m  4,60

RON / m
316260 Profil compartimentare tavan casetat 

DONN®  T24mm  25/24, 600 mm  22,20 
kg/100m 

422724* Profil principal tavan casetat Ventatec® 
T15mm 3600 mm 20 

buc/cutie
26,00 

kg/100m

6,45
RON / m422726* Profil secundar tavan casetat Ventatec®  

T15mm 1200 mm
60 

buc/cutie
22,00 

kg/100m
316224* Profil compartimentare tavan casetat 

Ventatec®  T15mm 600 mm

316328 Profil perimetral tavan casetat L 21/21 mm  21/21, 3000 mm 25 
buc/cutie

 18,50 
kg/100m 

4,10
RON / m

Accesorii pentru tavanele casetate

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

153266*
Casete protecție la foc  
pentru corpuri de iluminat
Se dispun deasupra corpurilor de iluminat pentru 
asigurarea etanșeizării plafonului

600x600x19 mm

cutie

8
buc/cutie

39,00
kg/cutie

129,00
RON / buc

00002SV* 1200x600x19 mm 30,00
kg/cutie

202,00
RON / buc

522174* 1200x300x19 mm 6
buc/cutie

20,50
kg/cutie

158,00
RON / buc

518976*

Cabluri de suspendare 
insule de plafon

2x piesa cu filet pentru fixarea de planșeu a cablului 
de suspendare
2x piesa de susținere cu cârlig pentru cablu  
de suspendare
2x cablu de suspendare, lungime xx

2000 mm

2
buc/cutie

0,30
kg/set

53,80
RON / buc

518977* 3000 mm 0,35
kg/set

57,90
RON / buc

518978* 4000 mm 0,40
kg/set

61,50
RON / buc

518979* 5000 mm 0,45
kg/set

63,60
RON / buc

316190**
Profil rigidizare tavan casetat Contur 
Profil distanţier cu secţiune tip V, cu rol de rigidizare 
a structurii T24 a tavanelor casetate de tip Contur.

buc  50 
buc/cutie 

 0,15 
kg/buc

409,00
RON / cutie

512063*

Tirant cu buclă
Diametru tijă Ø 4 mm; prevăzut cu buclă de agăţare 
la o extremitate - pt. montajul diblurilor;  
cealaltă extremitate liniară.
Clasă rez.: 0,25 kN (25 kg).

125 mm

100 
buc/cutie

 1,30
kg/ cutie

19,00
RON / cutie

512068 250 mm  2,70
kg/cutie

30,00
RON / cutie

512073 375 mm  4,00
kg/cutie

42,00
RON / cutie

512086 500 mm  5,20
kg/cutie

53,00
RON / cutie

512095 750 mm  7,50
kg/cutie

77,00
RON / cutie

512102 1000 mm  9,00
kg/cutie

100,00
RON / cutie

3422* 1250 mm  10,50
kg/cutie

134,00
RON / cutie

3424* 1500 mm  15,20
kg/cutie

148,00
RON / cutie

58584* 2000 mm  17,50
kg/cutie

193,00
RON / cutie
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Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

8707*

Tirant cu cârlig
Diametru tijă Ø 4 mm; prevăzut cu cârlig de agăţare 
la o extremitate, cealaltă extremitate liniară.
Clasă rez.: 0,25 kN (25 kg).

125 mm

cutie

100 
buc/cutie

 1,30
kg/cutie

30,00
RON / cutie

3427 250 mm  2,70
kg/cutie

43,00
RON / cutie

316376

Piesa DONN®  de agăţare pt profi le T24
(sau T15) 

detaliu montaj

cl. rez. 0,25 kN 
(25 kg)

3,20
kg/cutie

172,00
RON / cutie

546067*

Pană de presiune grosime placă
15 mm

0,50
kg/cutie

68,00
RON / cutie

316313* 500
buc/cutie

1,50
kg/cutie

381,00
RON / cutie

316306* Piesă îmbinare colț exterior pt. profi l perimetral -

100 
buc/cutie

1,00
kg/cutie

70,00
RON / cutie

316308* Piesă îmbinare colț interior pt. profi l perimetral -

161984* Compensatoare de nivel pt. profi l perimetral 
(T24) - 0,20

kg/cutie
98,00

RON / cutie

591101

Piesă Knauf prelungire tirant 
Piesă de prelungire tirant pentru tavane, montaj 
rapid şi uşor, blocajul tijelor prin împănare; permite 
reglajul fi n al cotei de montaj, lamelele fi ind fl exbile 
şi zincate la rece. Rezistentă la coroziune, ceea ce 
o face extrem de sigură. Lamele elastice dispuse 
spate în spate, ce permit reglajul independent al 
celor 2 tije. Cl. rez. 0,4 kN (40 kg). Avantaje: forma 
de bază optimizată; rezistenţă mai bună la stres; 
capetele aripilor au un rebord pentru o asamblare 
mai uşoară; presiune mai mică pe degete în 
momentul strângerii; ergonomie și manipulare 
îmbunătățite.

îmb. 2 tiranți  1,70 
kg/100buc 

62,00
RON / cutie

5216
Bolţ metalic Knauf   
Din metal, pentru beton, se foloseşte la sistemele 
interioare de tavane pentru preluarea încărcărilor.

6/35mm 1,10 
kg/cutie

96,80
RON / cutie

Capitolul 12
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Pardoseli tehnice 
supraînălțate Knauf
� Sistem Knauf GIFAfloor/VIDITECfloor     
   demontabil tip DB GREENBOARD     
   600x600mm (produs finit)

� Sistem Knauf GIFAfloor nedemontabil,   
   cu nut și feder tip FHB 600x600mm,  
   1200x600mm

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
cu fibre celulozice (Gipsfaser) 53

6 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL®    
pe bază de ciment 59

7 Profile metalice Knauf 71

8 Benzi, șuruburi, dibluri 75

9 Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale şi scule pentru sisteme uscate 81

10 Ipsosuri şi gleturi gata preparate 89

11 Trape de vizitare Knauf 101

12 Tavane casetate 107

13 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 123

14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
de gips 137

15 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® 
pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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Sistem Knauf GIFAfloor/VIDITECfloor demontabil tip GREENBOARD DB 600x600

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

523855*

Plăci pt. pardoseli tehnice Knauf VIDITECfloor 
GREENBOARD din sulfat de calciu, tip DB
Plăci casete din sulfat de calciu, fără cant ABS, amorsat 
pe ambele feţe şi pe canturi;  
densitate ≥1400 kg/m³, dezvoltate pentru încărcări 
concentrate şi/sau uniform distribuite; săgeţi remanente 
nesemnificative sub acţiuni de lungă durată; durabilitate 
ridicată; demontabile; se pretează pentru orice acoperiri 
decorative; rezistenţă la foc; nu necesită căntuire 
adiţională. Densitate de sarcină termică zero!

600x600x30 mm

palet

50 
buc/palet

43,90 
kg/m2

142,00
RON / m2

228253**

Plăci pt. pardoseli tehnice Knauf GIFAfloor 
GREENBOARD din sulfat de calciu, tip DB
Plăci casete din sulfat de calciu, fără cant ABS, amorsat 
pe ambele feţe şi pe canturi;  
densitate ≥1500 kg/m³, dezvoltate pentru încărcări 
concentrate şi/sau uniform distribuite; săgeţi remanente 
nesemnificative sub acţiuni de lungă durată; durabilitate 
ridicată; demontabile; se pretează pentru orice acoperiri 
decorative; rezistenţă la foc; nu necesită căntuire 
adiţională.

 600x600x28 mm 60 
buc/palet

 46.02 
kg/m2 

142,00
RON / m2

228459**  600x600x30 mm  49.26 
kg/m2 

147,00
RON / m2

31554**  600x600x34 mm 
 50 

buc/palet

 57,00 
kg/m2 

163,00
RON / m2

228460**  600x600x36 mm  58.89 
kg/m2 

170,00 
RON / m2

228461** 600x600x38 mm 61,18 
kg/m2

175,00
RON / m2

253259** 600x600x40 mm  40 
buc/palet

67,62 
kg/m2

180,00
RON / m2

471871

Knauf Universalgrund
Amorsă de profunzime
Pe bază de dispersie stiren-acrilică, pentru utilizare 
înainte de tencuirea suprafețelor, înainte de aplicarea 
placărilor ceramice, gletuire, vopsire sau tapetare. 
Este recomandat pentru suporturile absorbante și 
prăfoase cum ar fi: beton, blocuri din beton celular: BCA, 
cărămidă, ceramică, etc., tencuieli ciment-var pt. interior 
și exterior, plăci din gips-carton, blocheți de ipsos, plăci 
Gipsfaser (Vidiwall, Vidifloor, Viditec, Gifafloor) pentru 
suprafața și canturile acestora, pentru suprafața șapelor  
pe bază de ciment și a șapelor pe bază de ipsos.  
Consolidează suprafețele pe care se aplică, consolidează 
canturile plăcilor și reglează absorbția. Gata de utilizare, 
incolor și inodor, nu conține solvenți și substanțe volatile;  
permeabil la vapori, pentru pereți, șape și pardoseli; 
poate fi utilizat atât la interior cât și la exterior.
Consum: cca 100 ml/m2.

bidon 10 litri

buc

60 
buc/palet

10,51  
kg/buc

65,00
RON / buc

108502

Bandă perimetrală din vată minerală 
Utilizare diversificată; se montează la intersecţia dintre 
perete şi placa de pardoseală, asigură rost de dilataţie, 
etanşeitate la praf şi la propagarea incendiului; izolează 
fonic zgomotul de flanc, se fixează de perete prin 
aşezare sau lipire.

12x100x1250 mm 100 
buc/cutie

13,20
kg/cutie

6,00 
RON / buc

260231**

Adeziv fixare picior metalic EC1 pt. pardoseală 
tehnică (fără emisie de VOC - compuși organici volatili 
la instalare). Consum cca. 60 ml/m², respectiv  
15 ml/picior metalic. Se aplică pe flanșa inferioară  
(baza) a piciorului metalic.

600 ml  
în folie PE

10 
buc/cutie

0,743
kg/buc

35,15
RON / buc

260228**

Lichid blocare filet picior metalic pt. 
pardoseală tehnică
Sticlă de 0,5 L; 
consum: cca 1 sticlă / 250 picioare metalice, 
respectiv 7.8 g/m².

sticlă 0,5L
98 

buc/
palet

0,60  
kg/buc

67,65
RON / buc

HAR2026- 
120002**

Ventuză dublă din aluminiu  
pt. manipulare panouri pardoseală 

1 buc

cutie 1 
buc/cutie

0,20
kg/buc

260,00
RON / buc

74345**

Profil de tranziţie FHB 25 - DB 34  
pt. pardoseală tehnică
Din aluminiu, cu piesă culisantă pt. ajustarea la nivelul 
stratului decorativ; se folosește individual numai  
pt. tranziția FHB 25 - DB 34.

3 m

2,40 
kg/buc

190,00
RON / buc

139308**

Profil de tranziţie FHB 38 - DB 42  
pt. pardoseală tehnică
Pt. grosimi diferite de plăci FHB-DB 38/42;  
se folosește individual pt. tranziţia FHB 38 - DB 42  
şi în combinaţie cu “Chitul de distanţiere reglare nivel”  
pt. trecerile FHB32-DB40 și FHB28-DB38.

3,00 
kg/buc

190,00
RON / buc

139307**

Kit distanţiere reglare nivel FHB-DB  
pt. pardoseală tehnică
Pt. grosimi diferite de plăci FHB-DB 32-40 sau 28-38; pe 
comandă trebuie precizate grosimile de tranziţie  
32-40 sau 28-38).

pt. 3 m profil buc buc 0,20 
kg/buc

39,60
RON / buc
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Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

77807** Piesă de prelungire profil de tranziţie  
FHB-DB pt. pardoseală tehnică

1 buc cutie 1 
buc/cutie

 0,10 
kg/buc 

5,05
RON / buc

77808** Piesă îmbinare în unghi profil tranziţie  
FHB-DB pt. pardoseală tehnică

 0,20 
kg/buc

9,10
RON / buc

532443*

Picior metalic M 16 S  
pt. pardoseli tehnice, universal tip BSK. TF 
pentru pardoseli tehnice supraînălţate tip DB 
până la clasa 3 inclusiv.
Diametru cap Ø 90 mm.
Diametru bază Ø 90 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 20 mm.
Grosime tablă cap 3 mm.
Grosime tablă bază 2 mm.
Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 31 mm
min 25 mm; max 37 mm

buc buc

0,264 
kg/buc

11,05
RON / buc

532444* H nom.= 31mm
min 36 mm; max 62 mm

0,278 
kg/buc

11,30
RON / buc

532415*

Picior metalic M 16 S  
pt. pardoseli tehnice, universal tip BS. TS 
pentru pardoseli tehnice supraînălţate tip DB  
până la clasa 3 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm.
Diametru bază Ø 90 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 20 mm.
Grosime tablă cap 3 mm.
Grosime tablă bază 2 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 70 mm
min 60 mm; max 80 mm

 0,299 
kg/buc

8,60
RON / buc

532416* H nom.= 80 mm
min 70 mm; max 90 mm

 0,325 
kg/buc 

 8,75
RON / buc

532417* H nom.= 92,5 mm
min 77 mm; max 108 mm

 0,365 
kg/buc

9,30
RON / buc

532418* H nom.= 102,5 mm
min 87 mm; max 118 mm

 0,374 
kg/buc

9,50
RON / buc

532421* H nom.= 107,5 mm
min 87 mm; max 128 mm

 0,387 
kg/buc

9,85
RON / buc

509109* H nom.= 122,5 mm
min 102 mm; max 143 mm

 0,401 
kg/buc 

 10,15
RON / buc

532049* H nom.= 145 mm
min 117 mm; max 173 mm

 0,440 
kg/buc

11,05
RON / buc

532422* H nom.= 160 mm
min 132 mm; max 188 mm

 0,452 
kg/buc 

11,35
RON / buc

532423* H nom.= 175 mm
min 147 mm; max 203 mm

 0,465 
kg/buc

11,65
RON / buc

532424* H nom.= 190 mm
min 162 mm; max 218 mm

 0,478 
kg/buc 

11,95
RON / buc

532425* H nom.= 205 mm
min 177 mm; max 233 mm

 0,491 
kg/buc

12,20
RON / buc

509122* H nom.= 220 mm
min 192 mm; max 248 mm

 0,503 
kg/buc

12,50
RON / buc

532426* H nom.= 245 mm
min 217 mm; max 273 mm

 0,524 
kg/buc

13,05
RON / buc

532207* H nom.= 270 mm
min 242 mm; max 298 mm

 0,545 
kg/buc

13,55
RON / buc

532435*

Picior metalic M 16 S  
pt. pardoseli tehnice, universal tip BT. TT 
pentru pardoseli tehnice supraînălţate tip DB  
până la clasa 3 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm.
Diametru bază Ø 90 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 20 mm.
Grosime tablă cap 3 mm.
Grosime tablă bază 2 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 300 mm
min 270 mm; max 330 mm

0,599 
kg/buc

14,80
RON / buc

521731* H nom.= 350 mm
min 320 mm; max 380 mm

0,644 
kg/buc

15,85
RON / buc

532436* H nom.= 400 mm
min 370 mm; max 430 mm

0,689 
kg/buc

16,55
RON / buc

509114* H nom.= 450 mm
min 420 mm; max 480 mm

0,733 
kg/buc

17,90
RON / buc

518595* H nom.= 500 mm
min 470 mm; max 530 mm

0,777 
kg/buc

18,60
RON / buc

532437* H nom.= 600 mm
min 560 mm; max 640 mm

0,922 
kg/buc

21,10
RON / buc

532438* H nom.= 700 mm
min 660 mm; max 740 mm

1,011 
kg/buc

23,40
RON / buc

532439* H nom.= 800 mm
min 745 mm; max 855 mm

1,151 
kg/buc

26,80
RON / buc

532440* H nom.= 900 mm
min 845 mm; max 955 mm

1,240 
kg/buc

28,85
RON / buc

532441* H nom.= 1000 mm
min 945 mm; max 1055 mm

1,329 
kg/buc

31,65
RON / buc
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509123*

Garnitură G1 pt. picior metalic tip M 16 S 
pentru pardoseli supraînălţate tip DB.
Pt. toate tipurile de pardoseli supraînălţate tip 
DB, excepţie cele conductive. 
Are rol de atenuare vibraţii/zgomot la impact şi 
aliniere panouri 

 Ø 90 mm
ANTISTATICĂ

buc

1000
buc

0,012 
kg/buc

0,70
RON / buc

G2*

Garnitură G2 pt. picior metalic tip M 16 S 
pentru pardoseli supraînălţate tip DB. 
Pt. toate tipurile de pardoseli tip DB conductive. 
Are rol de atenuare vibraţii/zgomot la impact, 
aliniere panouri şi descărcarea sarcinii 
electrostatice de pe suprafaţa pardoselii

 Ø 90 mm
CONDUCTIVĂ

1,60
RON / buc

532206*
Traversă TLB (secţiune tip "U") 
pt. structura M16 S (obligatorie pentru înălţimi 
>500 mm ca să rigidizeze structura)

18x28x541 mm x 0.8 mm

buc

0,225
kg/buc

3,95
RON / buc

509120*

Traversă TSB (secţiune tip "U") 
pt. structura M16 S (obligatorie pt. înălţimi >500 
mm ca să rigidizeze şi să sporească portanţa 
structurii)

38x28x541 mm x 0.8 mm 0,325
kg/buc

6,20
RON / buc

545246*

Traversă TUB (secţiune "ţeavă patrată") 
pt. structura M16 S 
(obligatorie pt. înălţimi >500mm ca să rigidizeze 
şi să sporească portanţa structurii în cazul 
sarcinilor mari)

50x25x541 mm x 1mm 0,500
kg/buc

17,75
RON / buc

509130*

Garnitura G6 traversă 
(pt. toate variantele de pardoseală ce 
au în componenţă traversa TLB/TSB/TUB. 
Are rol de atenuare vibraţii/zgomot la impact)

ANTISTATICA 0,025
kg/buc

0,95
RON / buc

545252**
Bară ranforsare structură înaltă  
(OPŢIONAL de folosit pentru 
înălţimi > 500mm pt. rigidizare suplimentară)

25x40x2000 mm 1,90
kg/buc

77,50
RON / buc

545253**

Bară 600 mm pt susţinere 
canal de cablu 
(OPŢIONAL pt. cazurile în care paturile de 
cabluri instalaţii se montează în planuri 
cu înălţimi diferite)

600 mm 0,65
kg/buc

23,85
RON / buc

545248**

Contravântuire M20 pt. ranforsare 
antiseism picior metalic 
(OPŢIONAL la structura înălţimi > 500mm pt. 
ranforsare contra mişcarilor seismice)

350 mm 0,400
kg/buc

14,15
RON / buc

545249** 420 mm 0,460
kg/buc

15,60
RON / buc

545250** 530 mm 0,610
kg/buc

17,15
RON / buc

545251** 710 mm 0,790
kg/buc

20,05
RON / buc

545254**

Panou din oţel perforat pt. ventilaţie aer  
de diverse grosimi adaptate la grosimile 
pardoselilor; grosimea panoului este mai mică 
cu 2 mm decât grosimea pardoselii 

600x600 mm 14,60
kg/buc

675,00
RON / buc

545255**

Dispozitiv reglaj debit aer 
pt. ventilaţie din oţel perforat 
(se foloseşte pentru ajustarea volumului 
de aer circulat prin panou)

600x600 mm 3,50
kg/buc

170,00
RON / buc

545242**

Grilă din aluminiu natur pt. ventilaţie aer
+
Înălţătoare pt grila de ventilaţie 
din aluminiu natur 
(pt. ajustarea dimensională a grilei pt. 
a egaliza grosimea panoului de pardoseală)

600x150x30 mm
respectiv

10x20x150 mm
cutie 1,80

kg/buc
215,00

RON / buc

545245**

Dispozitiv reglaj debit aer pt. grila 
de ventilaţie din aluminiu natur 
(se foloseşte pt. ajustarea volumului 
de aer circulat prin grilă)

600x150 mm 1,50
kg/buc

1,50
kg/buc

1,50
kg/buc

74,60
RON / buc

545243** Cadru din aluminiu natur pt. grila 
de ventilaţie 

600x150 mm buc buc 0,25
kg/buc

67,95
RON / buc
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256957*

Picior metalic M 20 ST  
pt pardoseli tehnice, universal pt pardoseli 
tehnice supraînălţate demontabile tip DB  
până la clasa de încărcare 5 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm.
Diametru bază Ø 100 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 24 mm.
Grosime tablă ţeavă bază 2 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 190 mm 
min 160 mm; max 220 mm"

buc buc

0,732
kg/buc

22,25
RON / buc

256959* H nom.= 220 mm 
min 190 mm; max 250 mm"

0,764
kg/buc

 22,95
RON / buc

256961* H nom.= 250 mm 
min 220 mm; max 280 mm

0,797
kg/buc

24,40
RON / buc

257086* H nom.= 280 mm 
min 250 mm; max 310 mm

0,830
kg/buc

24,85
RON / buc

257088* H nom.= 310 mm 
min 280 mm; max 340 mm

0,862
kg/buc

25,35
RON / buc

256089* H nom.= 340 mm 
min 310 mm; max 370 mm

0,895
kg/buc

 25,95
RON / buc

257091* H nom.= 370 mm 
min 340 mm; max 400 mm

0,928
kg/buc

26,70
RON / buc

257093* H nom.= 400 mm 
min 370 mm; max 430 mm

0,961
kg/buc

28,45
RON / buc

257094* H nom.= 430 mm 
min 400 mm; max 460 mm

0,993
kg/buc

29,05
RON / buc

257096* H nom.= 460 mm 
min 430 mm; max 490 mm

1,026
kg/buc

29,70
RON / buc

257097* H nom.= 490 mm 
min 460 mm; max 520 mm

1,059
kg/buc

30,85
RON / buc

257099* H nom.= 520 mm 
min 490 mm; max 550 mm

1,091
kg/buc

31,05
RON / buc

257100* H nom.= 550 mm 
min 520 mm; max 580 mm

1,124
kg/buc

32,05
RON / buc

257101* H nom.= 580 mm 
min 550 mm; max 610 mm

1,157
kg/buc

32,80
RON / buc

260869*

Picior metalic M 20 ST  
pt. pardoseli tehnice, universal pt. pardoseli 
tehnice supraînălţate demontabile tip DB  
până la clasa de încărcare 5 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm;
Diametru bază Ø 100 mm;
Diametru ţeavă bază Ø 24 mm;
Grosime tablă ţeavă bază 3 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 610 mm 
min 580 mm; max 640 mm

1,531
kg/buc

33,50
RON / buc

260870* H nom.= 640 mm 
min 610 mm; max 670 mm

1,582
kg/buc

34,15
RON / buc

260872* H nom.= 670 mm 
min 640 mm; max 700 mm

1,633
kg/buc

34,65
RON / buc

260873* H nom.=  700 mm 
min 670 mm; max 730 mm

1,684
kg/buc

35,30
RON / buc

260874* H nom.= 730 mm 
min 700 mm; max 760 mm

1,735
kg/buc

36,40
RON / buc

260875* H nom.=  760 mm 
min 730 mm; max 790 mm

1,786
kg/buc

37,55
RON / buc

260878* H nom.= 790 mm 
min 760 mm; max 820 mm

1,837
kg/buc

38,30
RON / buc

260879* H nom.=  820 mm 
min 790 mm; max 850 mm

1,888
kg/buc

39,00
RON / buc

260880* H nom.=  850 mm 
min 820 mm; max 880 mm

1,939
kg/buc

39,85
RON / buc

414780* H nom.= 880 mm 
min 850 mm; max 910 mm

1,990
kg/buc

40,65
RON / buc

414781* H nom.= 910 mm 
min 880 mm; max 940 mm

2.041
kg/buc

41,50
RON / buc

260881* H nom.= 940 mm 
min 910 mm; max 970 mm

2.092
kg/buc

42,30
RON / buc

260882* H nom.= 970 mm 
min 940 mm; max 1000 mm

2.143
kg/buc

43,15
RON / buc

414782* H nom.= 1000 mm 
min 970 mm; max 1030 mm

2.194
kg/buc

43,95
RON / buc

260883* H nom.= 1030 mm 
min 1000 mm; max 1060 mm

2.245
kg/buc

44,80
RON / buc

414783* H nom.= 1060 mm 
min 1030 mm; max 1090 mm

2.296
kg/buc

45,60
RON / buc

260884* H nom.= 1090 mm 
min 1060 mm; max 1120 mm

2.347
kg/buc

46,45
RON / buc

260885* H nom.= 1120 mm 
min 1090 mm; max 1150 mm

2.398
kg/buc

47,30
RON / buc

414784* H nom.= 1150 mm 
min 1120 mm; max 1180 mm

2.449
kg/buc

48,10
RON / buc
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260234*
Traversă consolidare - secţiune tip"U"  
pt. structura M20 ST din oţel galvanizat pt. consolidarea 
structurii.

grosime tablă 1 
mm

buc buc

0,195
kg/buc

8,30
RON / buc

260233*

Traversă consolidare secţiune tip "ţeavă patrată"  
pt. structura M20 ST din oţel galvanizat pt. consolidarea 
structurii; poate prelua încărcări mari; poate înlocui 
picioruşele metalice perimetrale suplimentare montate 
la pas de 30 mm.

30 x 30 x 1,5 mm 0,650
kg/buc

20,70
RON / buc

260226**

Garnitură Ø 90 picior metalic pt. pardoseli 
supraînălţate tip DB 
Pt. toate tipurile de pardoseli tip DB,  
cu excepţia celor conductive. Are rol de atenuare 
vibraţii/zgomot la impact şi aliniere panouri.

Ø 90 cutie 100 
buc/cutie

1,30  
kg/cutie

0,90
RON / buc

Preţuri prelucrări panouri KNAUF DB brute din sulfat de calciu, 
pentru pardoseli supraînălțate
Costurile prezentate mai jos se adaugă la cotaţia plăcilor DB Greenboard de grosimea dorită.

Cod 
articol Tip prelucrare

Unitate
de 

măsură 

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Grupă 
articol

KDB01** Prelucrare panou KNAUF DB RAW 606x606mm  
(orice grosime) prin debitare la dimensiuni 600x600 mm și aplicare cant ABS pe margini (include adezivul)

m2

38,05 
RON / m2

4

KDB02** Aplicare finisaj PVC/HPL furnizat de client  
(dimensiuni finisaj - dale 606x606mm până la 608x608mm) pe panou DB RAW 606x606 mm(include adezivul) *

17,75 
RON / m2

KDB03** MANOPERĂ transformare finisaj PVC/CAUCIUC din format rolă în format dale 606x606mm 
(pentru alte finisaje cereți confirmare) **

29,40 
RON / m2

KDB04**
Aplicare finisaj CERAMICĂ/PIATRĂ NATURALĂ furnizat de client (dimensiuni finisaj 600x600 mm, 
același calibru) pe panou KNAUF DB prelucrat în prealabil la dimensiune de 600 x 600 mm 
- vezi pct. 1 tabel (include adeziv) 

62,05 
RON / m2

KDB05**
Aplicare finisaj OȚEL ZINCAT pe o fața a panoului  KNAUF DB prelucrat în prealabil la dimensiune  
de 600 x 600 mm  
- vezi pct. 1 tabel (include tabla și adeziv) 

54,60 
RON / m2

KDB06**
Aplicare finisaj dale PVC TARKETT STANDARD PLUS 498 (2 mm grosime)  
pe fața circulabilă a panoului  KNAUF DB 
(include PVC si adeziv) ***

114,00 
RON / m2

KDB07** Aplicare finisaj dale HPL ABET 577 (0.9 - 1.2 mm grosime) pe fața circulabilă a panoului  KNAUF DB  
(include HPL și adeziv) ****

91,55 
RON / m2

KDB08** Aplicare finisaj FOLIE ALUMINIU 0.05 mm pe o față a panoului  KNAUF DB 
(include folie AL și adeziv) 

14,65 
RON / m2

KDB09**

Prelucrare panou KNAUF DB grosimi maxim 32 mm prin aplicare PVC CONDUCTIV ELECTRIC  
FURNIZAT DE CLIENT pe fața circulabilă, FOLIE ALUMINIU 0.05 mm pe intradosul panoului  
și legatură electrică între cele 2 finisaje (include adeziv conductiv).  
Valabil doar pentru panou KNAUF DB RAW 606x606 mm și se adaugă obligatoriu și costurile de la pct. 1

66,70 
RON / m2

KDB10**

Prelucrare panou KNAUF DB grosimi minim 34 mm prin aplicare PVC CONDUCTIV ELECTRIC 
FURNIZAT DE CLIENT pe față pedonabilă, FOLIE ALUMINIU 0.05 mm pe intradosul panoului  
și legatură electrică între cele 2 finisaje (include adeziv conductiv).  
Valabil doar pentru panou KNAUF DB RAW 606x606mm și se adaugă obligatoriu și costurile de la pct. 1

84,30 
RON / m2

*      Se vor lua în calcul pierderi de prelucrare de cca 3 %.       
**     Toate plăcile DB cu finisaj aplicat pe fața circulabilă vor fi implicit livrate cu cant ABS aplicat pe muchii. Prin urmare, la configurarea prețului unei plăci de pardoseală    
        supraînălțată DB cu orice finisaj, la prețul de referință al plăcii DB Green se va aduna prețul prelucrării având codul KDB01** din tabelul cu prețuri de prelucrări.  
***   Pentru rola PVC / CAUCIUC  furnizata de client  cu lățimea de 2000 mm se vor lua în calcul pierderi de prelucrare de cca 13 %.  
****  Pt. plăcile PVC TARKETT STANDARD PLUS  este uzual disponibilă culoarea gri 498. Celelalte culori sunt disponibile la comandă  
       (cantitatea minimă - 1 cutie x 5.04 m2)       
***** Pt. plăcile HPL ABET este uzual disponibilă culoarea gri 577 fără limită de cantitate. Orice altă culoare este disponibilă la comandă în cantitatea  
       minimă de 432 m2 (1200 panouri x 606 x 606 mm)           
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Finisaje HPL

ABET 279 ABET 381 ABET 388 ABET 389 ABET 549

ABET 560 ABET 576 ABET 577 ABET 671 ABET 1107

ABET 1454 ABET 1581 ABET 1611 ABET 1666 ABET 2810

Nr. 
crt. Criterii de performanță Metoda de testare 

EN 438:2005
Parametru specific 

criterului de  
performanță

U.M.   
(max. sau min.) Valori 

1 Abaterea de grosime 438-2.5 grosime mm 1,0 < s < 1,2 + 0,15 
0,9 < s < 1,0 + 0,10

2 Abaterea de planeitate EN 438-2.9 deviația maximă mm/m 60

3 Abaterea maximă pe lungime / lățime EN 438-2.6 lungime și lățime mm +10/0

4 Abaterea de rectiliniaritate a muchiilor EN 438-2.7 deviația maximă mm/m 1,5

5 Abaterea de perpendicularitate EN 438-2.8 deviația maximă mm/m 1,5

6 Rezistența la abraziune EN 13329-Anex E rezistența la abraziune revs (min)
AC 2 IP 1500 
AC 3 IP 2000 
AC 3 IP 4000 
AC 4 IP 4000

7 Rezistenta la caldura umeda EN 12721 aspect evaluare 4

8
Rezistența la temperatura ridicată EN 438-2.17 modificarea dimensională 

cumulată

% (max) s=0,9  0,65 
          1,15

9 % (max) 1,0 < s < 1,2  0,45 
                     0,90

10 Rezistența la impact cu bila cu diametru mic EN 438-2.20 forța elastică 20

11 Rezistența la impact cu bila cu diametru mare EN 438-2.22 diametru amprentare mm (min) 
mm (max)

s > 6   1,600* 
 10

12 Rezistența la patare EN 438-2.26 aspect
rating (min) 

Groups 1 & 2 
Group 3

5 
4

13 Rezistența la iluminare (xenon cu arc) EN 438-2.27 contrast evaluare tonuri de gri  
(min) 4

14 Rezistența la ardere cu țigara EN 438-2.30 aspect rating (min) 
(min) 4

15 Rezistența la vapori de apă EN 438-2.14 aspect rating (min) 
(min) 4

16
Rezistența electrică EN 61340-4-1

RV (23º C / 50% RH) 
RP (23º C / 50% RH) Ohm

1 x 109 - 1 x 1011 
antistatic

17 DEST type (dissipative)  
1 x 106 - 1 x 108

18 Rezistența la alunecare ASTM C-1028 frecarea statică (medie) coef. 0.7

19 Densitate ISO 1183 densitate g/cm³ 1,35
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Finisaje PVC

STANDARD PLUS 479 STANDARD PLUS 482 STANDARD PLUS 483 STANDARD PLUS 484 STANDARD PLUS 485

STANDARD PLUS 488 STANDARD PLUS 492 STANDARD PLUS 493 STANDARD PLUS 494 STANDARD PLUS 495

STANDARD PLUS 496 STANDARD PLUS 497 STANDARD PLUS 498 STANDARD PLUS 499 STANDARD PLUS 500

STANDARD PLUS 910 STANDARD PLUS 911 STANDARD PLUS 912 STANDARD PLUS 913 STANDARD PLUS 914

STANDARD PLUS 915 STANDARD PLUS 916 STANDARD PLUS 917 STANDARD PLUS 918 STANDARD PLUS 919

STANDARD PLUS 920 STANDARD PLUS 921 STANDARD PLUS 922 STANDARD PLUS 923 STANDARD PLUS 924
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CERTIFICARE & CLASIFICARE STANDARDE DE REFERINȚĂ Standard Plus

Tipul finisajului de pardoseală ISO10581-EN649 Pardoseală unistrat omogen din Vynil. Tip II

CE Certification EN14041 Yes

Classification ISO10874-EN685 Commercial: 34 
Industrial: 43

Certificare ISO Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001

CARACTERISTICI TEHNICE STANDARDE Standard Plus

PUR EN 13329-Anex E Da

Grosime totală ISO 24346-EN428 2,0 mm

Greutate totală/m² ISO23997-EN430 3300 g

PERFORMANȚE TEHNICE STANDARDE Standard Plus

Stabilitate dimensională ISO 23999-EN434 ≤ 0,40% pentru placi 
< 0,25% pentru suluri (role)

Reacția la foc  
Utilizare în construcții navale

EN 13501-1 
EN ISO9239-1 

EN ISO 11925-2 
IMO FTPS Part 5 and 2 

IMO Res. A653

Clasa Bfls1 
≥ 8 Kw/m² 

Pass 

 

Rezistența la abraziune  
Pierdere de volum EN 660: Part 2 Grupa P ≤ 4,0 mm3

Amprentarea remanentă ISO 24343-1-EN 433 Aprox. 0,04 mm3

Testul de uzura la scaun cu roti ISO 4918-EN425 adecvat

Descarcarea electrostatică EN 1815 < 2 kV

Emisii totale VOC AgBB/DIBT ≤10µg/m (după 28 zile)

Încălzire sub pardoseala adecvat - max. 27ºC

Rezistența termică EN 12667 0,01 mK/W

Rezistența la iluminare ISO 105-B02 ≥ nivel 6

Rezistența la substanțe chimice ISO 26987-EN 423 Rezistență bună

Rezistența la bacterii ISO 846: Part C Nu favorizează dezvoltarea

Rezistența la alunecare DIN 51130 
EN 13893

R9    
≥ 0,3

Rezistența îmbinării termosudate EN 684 Valoare medie ≥ 240 N/50 mm 
Valori individuală ≥ 180 N/50 mm

Culori 30 pentru suluri (role) 
10 pentru plăci
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Sistem Knauf GIFAfloor nedemontabil, cu nut și feder tip FHB 
600x600 mm; 1200x600mm

Imagine  
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

31256**

Plăci pt. pardoseli tehnice Knauf GIFAfloor  
din sulfat de calciu, nut/feder, tip FHB
Densitate ≥1500 kg/m³, dezvoltate pt. încărcări 
concetrate şi/sau uniform distribuite; săgeţi remanente 
nesemnificative sub acţiuni de lungă durată, durabilitate 
ridicată; nedemontabile - pentru acces sub pardoseală 
se recomandă utilizarea trapelor de vizitare sau 
montare mixtă cu plăci casete DB; se pretează pt. orice 
acoperiri decorative, rezistenţă la foc.  
Important:  
pt. aceeaşi grosime de placă se obţine o clasă de 
încărcare superioară faţă de pardoseala demontabilă  
tip DB, datorită modificării schemei statice.

1200x600x25 mm

palet

35 
buc/palet 40,25

kg/m2

135,00
RON / m2

63565** 600x600x25 mm 70 
buc/palet

142,00
RON / m2

31545** 1200x600x28 mm 30 
buc/palet 45,08

kg/m2

145,00
RON / m2

50980** 600x600x28 mm 60 
buc/palet

153,00
RON / m2

31326** 1200x600x32 mm 25 
buc/palet 51,52

kg/m2

163,00
RON / m2

31559** 600x600x32 mm 50 
buc/palet

170,00
RON / m2

88635** 1200x600x38 mm 20 
buc/palet 61,18

kg/m2

188,00
RON / m2

88636** 600x600x38 mm 40 
buc/palet

195,00
RON / m2

471871

Knauf Universalgrund
Amorsă de profunzime
Pe bază de dispersie stiren-acrilică,  
pentru utilizare înainte de tencuirea suprafețelor,  
înainte de aplicarea placărilor ceramice, gletuire,  
vopsire sau tapetare. Este recomandat pentru 
suporturile absorbante și prăfoase cum ar fi: beton, 
blocuri din beton celular: BCA, cărămidă, ceramică, 
etc., tencuieli ciment-var pt. interior și exterior,  
plăci din gips-carton, blocheți de ipsos, plăci Gipsfaser  
(Vidiwall, Vidifloor, Viditec, Gifafloor) pentru suprafața  
și canturile acestora, pentru suprafața șapelor  
pe bază de ciment și a șapelor pe bază de ipsos.  
Consolidează suprafețele pe care se aplică,  
consolidează canturile plăcilor și reglează absorbția.  
Gata de utilizare, incolor și inodor, nu conține solvenți 
și substanțe volatile; permeabil la vapori, pentru pereți, 
șape și pardoseli; poate fi utilizat atât la interior  
cât și la exterior. Consum: cca 100 ml/m2.

bidon 10 litri

buc

60 
buc/palet

10,51  
kg/buc

65,00
RON / buc

108502

Bandă perimetrală din vată minerală 
Utilizare diversificată; se montează la intersecţia dintre 
perete şi placa de pardoseală, asigură rost de dilataţie, 
etanşeitate la praf şi la propagarea incendiului; izolează 
fonic zgomotul de flanc, se fixează de perete prin 
aşezare sau lipire.

12x100x1250 mm 100 
buc/cutie

13,20
kg/cutie

6,00
RON / buc

141974**

Adeziv pt. nut/feder la plăcile FHB
Pt. lipirea plăcilor în zona nut/feder;  
consum 147 ml/m2 (220 g/m2).  
Se aplică cu pistol universal pt. aplicare Knauf Uniflott  
și chituri, masticuri în folie PE (cod 447551).

600 ml
(900 g)

20 
buc/cutie

0,90
kg/buc.

35,95
RON / buc

260222**

Garnitură Ø 90 picior metalic M20 ST pt. 
pardoseli supraînălţate tip FHB 
Pt. toate tipurile de pardoseli tip FHB,  
cu excepţia celor conductive. Fără ghidaje.  
Are rol de atenuare vibraţii/zgomot la impact.

Ø 90

cutie 100 
buc/cutie

1,30  
kg/cutie

0,90
RON / buc

260223**

Garnitură Ø 100 picior metalic special pt. 
pardoseli supraînălţate tip FHB 
Pt toate tipurile de pardoseli tip FHB,  
cu excepţia celor conductive. Fără ghidaje.  
Are rol de atenuare vibraţii/zgomot la impact.

Ø 100 1,00
RON / buc
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Cod articol
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de livrare
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Buc./
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produs
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Imagine  
articol

260231**

Adeziv fixare picior metalic EC1 pt. 
pardoseală tehnică (fără emisie de VOC - 
compuși organici volatili la instalare) 
Consum cca. 60 ml/m², respectiv 15 ml/picior 
metalic. Se aplică pe flanșa inferioară (baza)  
a piciorului metalic.

 600 ml în folie PE cutie 10 
buc/cutie

0,743
kg/buc

35,15
RON / buc

260228**

Lichid blocare filet picior metalic pt. 
pardoseală tehnică
Sticlă de 0,5 L; 
consum: cca 1 sticlă / 250 picioare metalice, 
respectiv 7.8 g/m².

sticlă 0,5L buc 98 
buc/palet

0,60  
kg/buc

67,65
RON / buc

44135**

Disc izolator din cauciuc cu plută pt. plăcile 
FHB
Autoadeziv 5 mm grosime, se montează peste 
plăcuţele suport din plastic fără ghidaje, disc de 
fricţiune, flexibil, elastic - memoria formei, cu rol 
suplimentar de blocare a momentelor de rotire şi 
de izolare fonică.

Ø 90 mm cutie 400 
buc/cutie

7,60  
kg/cutie

1,55
RON / buc

512418

Bandă de etanşare
Autoadezivă, utilizări diversificate; pentru contactul 
dintre profil şi pardoseală, respectiv planşeu, 
etanşeitate la praf; izolează fonic; se fixează 
de profil prin lipire; banda de 30 mm intră şi în 
componenţa sistemului de pardoseli tehnice 
supraînălţate, montându-se pe traverse; lungime 
30 m.

30 mm x 30 m buc 30 
buc/cutie

0,36  
kg/buc 

16,15
RON / buc

HAR2026- 
120002**

Ventuză dublă din aluminiu  
pt. manipulare panouri pardoseală 

1 buc

cutie 1 
buc/cutie

0,20
kg/buc

258,60
RON / buc

74345**

Profil de tranziţie FHB 25 - DB 34  
pt. pardoseală tehnică
Din aluminiu, cu piesă culisantă pt. ajustarea la 
nivelul stratului decorativ; se folosește individual 
numai pt. tranziția FHB 25 - DB 34.

3 m

 2,40  
kg/buc

188,70
RON / buc

139308**

Profil de tranziţie FHB 38 - DB 42  
pt. pardoseală tehnică
Pt.  grosimi diferite de plăci FHB-DB 38/42;  
se folosește individual pt. tranziţia FHB 38 - DB 42 
şi în combinaţie cu “Chitul de distanţiere reglare 
nivel” pt. trecerile FHB32-DB40 și FHB28-DB38.

3,00  
kg/buc

189,70
RON / buc

139307**

Kit distanţiere reglare nivel FHB 32 - DB 
40 sau FHB 28 - DB 38
Pt. grosimi diferite de plăci FHB-DB 32-40  
sau 28-38; pe comandă trebuie precizate grosimile 
de tranziţie 32-40 sau 28-38.

pt. 3 m profil buc buc  0,10  
kg/buc

39,60
RON / buc

77807** Piesă de prelungire profil de tranziţie 
FHB-DB pt. pardoseală tehnică

1 buc

cutie

1 
buc/cutie

0,10 
kg/buc 

5,05
RON / buc

77808** Piesă de îmbinare în unghi profil de 
tranziţie FHB-DB pt. pardoseală tehnică

 0,20  
kg/buc

9,10
RON / buc

30080**

Ramă acces pardoseală tehnică FHB25 
- DB34
Din aluminiu, se foloseşte în combinaţie  
cu o placă DB 34.

buc (600x600 mm) buc

1,91  
kg/cutie

264,30
RON / buc

139306**

Ramă acces pardoseală tehnică FHB38 
- DB42
Din aluminiu, se foloseşte în combinaţie  
cu o placă DB 42.

 2,50  
kg/cutie

220,35
RON / buc
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256944* Picior metalic M 12 pt. pardoseli 
tehnice nedemontabile FHB
Numai pt. pardoselile tehnice nedemontabile 
FHB până la clasa  
de încărcare 5 inclusiv.
Reglaj prin înfiletarea tubului filetat al capului 
pe tija fietată a piciorului.

Diametru cap Ø 100 mm.
Diametru bază Ø 60 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 24 mm.
Grosime tablă ţeavă bază 2 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 46 mm 
min 35 mm; max 57 mm

buc buc

0,205
kg/buc

6,00
RON / buc

256945* H nom.= 61 mm 
min 50 mm; max 72 mm

0,210
kg/buc

6,50
RON / buc

256948* H nom.= 78.5 mm 
min 60 mm; max 97 mm

0,230
kg/buc

6,70
RON / buc

256949* H nom.= 103 mm 
min 76 mm; max 130 mm

0,255
kg/buc

7,25
RON / buc

256953* H nom.= 140 mm 
min 110 mm; max 170 mm

0,285
kg/buc

9,00
RON / buc

256956* H nom.= 180 mm 
min 150 mm; max 210 mm

0,310
kg/buc

9,40
RON / buc

532415*

Picior metalic M 16 S  
pt. pardoseli tehnice, universal tip BS. TS 
pentru pardoseli tehnice supraînălţate tip DB 
până la clasa 3 şi pt. FHB până la clasa  
de încărcare 6 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm.
Diametru bază Ø 90 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 20 mm.
Grosime tablă cap 3 mm.
Grosime tablă bază 2 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 70 mm
min 60 mm; max 80 mm

 0,299 
kg/buc

8,60
RON / buc

532416* H nom.= 80 mm
min 70 mm; max 90 mm

 0,325 
kg/buc 

 8,75
RON / buc

532417* H nom.= 92,5 mm
min 77 mm; max 108 mm

 0,365 
kg/buc

9,30
RON / buc

532418* H nom.= 102,5 mm
min 87 mm; max 118 mm

 0,374 
kg/buc

9,50
RON / buc

532421* H nom.= 107,5 mm
min 87 mm; max 128 mm

 0,387 
kg/buc

9,85
RON / buc

509109* H nom.= 122,5 mm
min 102 mm; max 143 mm

 0,401 
kg/buc 

10,15
RON / buc

532049* H nom.= 145 mm
min 117 mm; max 173 mm

 0,440 
kg/buc

11,05
RON / buc

532422* H nom.= 160 mm
min 132 mm; max 188 mm

 0,452 
kg/buc 

11,35
RON / buc

532423* H nom.= 175 mm
min 147 mm; max 203 mm

 0,465 
kg/buc

11,65
RON / buc

532424* H nom.= 190 mm
min 162 mm; max 218 mm

 0,478 
kg/buc 

11,95
RON / buc

532425* H nom.= 205 mm
min 177 mm; max 233 mm

 0,491 
kg/buc

12,20
RON / buc

509122* H nom.= 220 mm
min 192 mm; max 248 mm

 0,503 
kg/buc

12,50
RON / buc

532426* H nom.= 245 mm
min 217 mm; max 273 mm

 0,524 
kg/buc

13,05
RON / buc

532207* H nom.= 270 mm
min 242 mm; max 298 mm

 0,545 
kg/buc

13,55
RON / buc

532435*

Picior metalic M 16 S  
pt. pardoseli tehnice, universal tip BT. TT 
pentru pardoseli tehnice supraînălţate tip DB 
până la clasa 3 inclusiv şi pt. FHB până  
la clasa de încărcare 6 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm.
Diametru bază Ø 90 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 20 mm.
Grosime tablă cap 3 mm.
Grosime tablă bază 2 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 300 mm
min 270 mm; max 330 mm

0,599 
kg/buc

14,80
RON / buc

521731* H nom.= 350 mm
min 320 mm; max 380 mm

0,644 
kg/buc

15,85
RON / buc

532436* H nom.= 400 mm
min 370 mm; max 430 mm

0,689 
kg/buc

16,55
RON / buc

509114* H nom.= 450 mm
min 420 mm; max 480 mm

0,733 
kg/buc

17,90
RON / buc

518595* H nom.= 500 mm
min 470 mm; max 530 mm

0,777 
kg/buc

18,60
RON / buc

532437* H nom.= 600 mm
min 560 mm; max 640 mm

0,922 
kg/buc

21,10
RON / buc

532438* H nom.= 700 mm
min 660 mm; max 740 mm

1,011 
kg/buc

23,40
RON / buc

532439* H nom.= 800 mm
min 745 mm; max 855 mm

1,151 
kg/buc

26,80
RON / buc

532440* H nom.= 900 mm
min 845 mm; max 955 mm

1,240 
kg/buc

28,85
RON / buc

532441* H nom.= 1000 mm
min 945 mm; max 1055 mm

1,329 
kg/buc

31,65
RON / buc
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256957*

Picior metalic M 20 ST  
pt. pardoseli tehnice, universal pt. pardoseli 
tehnice supraînălţate demontabile tip DB 
până la clasa de încărcare 5 inclusiv şi  
pt. FHB până la clasa de încărcare 6 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm.
Diametru bază Ø 100 mm.
Diametru ţeavă bază Ø 24 mm.
Grosime tablă ţeavă bază 2 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 190 mm 
min 160 mm; max 220 mm"

buc buc

0,732
kg/buc

22,25
RON / buc

256959* H nom.= 220 mm 
min 190 mm; max 250 mm"

0,764
kg/buc

 22,95
RON / buc

256961* H nom.= 250 mm 
min 220 mm; max 280 mm

0,797
kg/buc

24,40
RON / buc

257086* H nom.= 280 mm 
min 250 mm; max 310 mm

0,830
kg/buc

24,85
RON / buc

257088* H nom.= 310 mm 
min 280 mm; max 340 mm

0,862
kg/buc

25,35
RON / buc

256089* H nom.= 340 mm 
min 310 mm; max 370 mm

0,895
kg/buc

 25,95
RON / buc

257091* H nom.= 370 mm 
min 340 mm; max 400 mm

0,928
kg/buc

26,70
RON / buc

257093* H nom.= 400 mm 
min 370 mm; max 430 mm

0,961
kg/buc

28,45
RON / buc

257094* H nom.= 430 mm 
min 400 mm; max 460 mm

0,993
kg/buc

29,05
RON / buc

257096* H nom.= 460 mm 
min 430 mm; max 490 mm

1,026
kg/buc

29,70
RON / buc

257097* H nom.= 490 mm 
min 460 mm; max 520 mm

1,059
kg/buc

30,85
RON / buc

257099* H nom.= 520 mm 
min 490 mm; max 550 mm

1,091
kg/buc

31,05
RON / buc

257100* H nom.= 550 mm 
min 520 mm; max 580 mm

1,124
kg/buc

32,05
RON / buc

257101* H nom.= 580 mm 
min 550 mm; max 610 mm

1,157
kg/buc

32,80
RON / buc

260869*

Picior metalic M 20 ST  
pt. pardoseli tehnice, universal pt. pardoseli 
tehnice supraînălţate demontabile tip DB  
până la clasa de încărcare 5 inclusiv şi  
pt. FHB până la clasa de încărcare 6 inclusiv.

Diametru cap Ø 90 mm;
Diametru bază Ø 100 mm;
Diametru ţeavă bază Ø 24 mm;
Grosime tablă ţeavă bază 3 mm.

Buc = bază + cap;  
garniturile se livrează separat

H nom.= 610 mm 
min 580 mm; max 640 mm

1,531
kg/buc

33,50
RON / buc

260870* H nom.= 640 mm 
min 610 mm; max 670 mm

1,582
kg/buc

34,15
RON / buc

260872* H nom.= 670 mm 
min 640 mm; max 700 mm

1,633
kg/buc

34,65
RON / buc

260873* H nom.=  700 mm 
min 670 mm; max 730 mm

1,684
kg/buc

35,30
RON / buc

260874* H nom.= 730 mm 
min 700 mm; max 760 mm

1,735
kg/buc

36,40
RON / buc

260875* H nom.=  760 mm 
min 730 mm; max 790 mm

1,786
kg/buc

37,55
RON / buc

260878* H nom.= 790 mm 
min 760 mm; max 820 mm

1,837
kg/buc

38,30
RON / buc

260879* H nom.=  820 mm 
min 790 mm; max 850 mm

1,888
kg/buc

39,00
RON / buc

260880* H nom.=  850 mm 
min 820 mm; max 880 mm

1,939
kg/buc

39,85
RON / buc

414780* H nom.= 880 mm 
min 850 mm; max 910 mm

1,990
kg/buc

40,65
RON / buc

414781* H nom.= 910 mm 
min 880 mm; max 940 mm

2.041
kg/buc

41,50
RON / buc

260881* H nom.= 940 mm 
min 910 mm; max 970 mm

2.092
kg/buc

42,30
RON / buc

260882* H nom.= 970 mm 
min 940 mm; max 1000 mm

2.143
kg/buc

43,15
RON / buc

414782* H nom.= 1000 mm 
min 970 mm; max 1030 mm

2.194
kg/buc

43,95
RON / buc

260883* H nom.= 1030 mm 
min 1000 mm; max 1060 mm

2.245
kg/buc

44,80
RON / buc

414783* H nom.= 1060 mm 
min 1030 mm; max 1090 mm

2.296
kg/buc

45,60
RON / buc

260884* H nom.= 1090 mm 
min 1060 mm; max 1120 mm

2.347
kg/buc

46,45
RON / buc

260885* H nom.= 1120 mm 
min 1090 mm; max 1150 mm

2.398
kg/buc

47,30
RON / buc

414784* H nom.= 1150 mm 
min 1120 mm; max 1180 mm

2.449
kg/buc

48,10
RON / buc
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     NOTĂ

BSK - bază picior din şurub fără piuliţă

BS - bază picior din şurub cu piuliţă

BT - bază picior din ţeavă fără filet cu blocaj pt. piuliţă

TF - cap picior din ţeavă filetată la interior

TS - cap picior din ţeavă fără filet cu blocaj pt. piuliţă

TT - cap picior din şurub şi piuliţă
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Sisteme de pereţi interiori din 
blocheţi de gips

Soluție recomandată pentru alcătuirea 
pereților despărțitori interiori ce oferă 
posibilitatea unui montaj rapid.

� Sisteme de pereți cu blocheți de gips  
   normali și hidrofobizați,  
   cu îmbinare nut/feder

� Finisarea suprafețelor blocheților de gips

� Accesorii pt. sisteme de pereți interiori  
   cu blocheți de gips 

Informaţii tehnice generale 3

1 Plăci Knauf din gips-carton 21

2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton  
Knauf Cleaneo®  Akustik               29

3 Sisteme speciale Knauf 
cu protecție la foc 39

4 Sisteme speciale Knauf de protecție 
la radiații X (Roentgen) 49

5 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat  
cu fibre celulozice (Gipsfaser) 53

6 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL®    
pe bază de ciment 59

7 Profile metalice Knauf 71

8 Benzi, șuruburi, dibluri 75

9 Accesorii pentru UA și CD. Profile 
speciale şi scule pentru sisteme uscate 81

10 Ipsosuri şi gleturi gata preparate 89

11 Trape de vizitare Knauf 101

12 Tavane casetate 107

13 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf 123

14 Sisteme de pereţi interiori din blocheţi  
de gips 137

15 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® 
pentru termoizolaţii la interiorul clădirilor 141
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    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Sisteme de pereţi interiori din blocheţi de gips

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

254006

Blochet din gips cu nut/feder
- montaj rapid cu sistem nut-feder, tăiere ușoară 
  a plăcilor, nu necesită tencuire;
- sistemul aduce o economie pt. suprafețele utile, 
  pereții fi ind mai subțiri în comparație cu zidăria 
  clasică;
- proprietăți de izolare fonică ridicată, rezistență la foc, 
  stabilitate si rezistență foarte bună 
  (permite agățarea obiectelor).

666 x 500 x 80 mm

palet

45
buc/palet

26,00 
kg/buc

78,20
RON / m2

448923

Blochet din gips hidrofobizat cu nut/feder
- montaj rapid cu sistem nut-feder, tăiere ușoară 
  a plăcilor, nu necesită tencuire;
- sistemul aduce o economie pt. suprafețele utile, 
  pereții fi ind mai subțiri în comparație cu zidăria 
  clasică;
- proprietăți de izolare fonică ridicată, rezistență la foc, 
  stabilitate si rezistență foarte bună 
  (permite agățarea obiectelor)
- recomandate pt. spații cu umiditate ridicată, 
  absorbție <5% (la două ore după scufundare în apă).

83,00 
RON / m2

479307

Knauf Fugenfuller Leicht* - Chit de rosturi ușor 
lucrabil pentru gips-carton
Euroclasa A1, mortar uscat uşor pe bază de ipsos aditivat 
special; pe bază de ß gips deosebit de rezistent; se 
folosește împreună cu banda de armare pentru umplerea 
rosturilor la îmbinările plăcilor de gips-carton; asigură 
un nivel de calitate minim tehnic al suprafețelor rezultate 
din șpăcluire; pentru calități deosebite ale suprafețelor 
se folosește în combinație cu materiale de fi nisare a 
suprafețelor; consum 300 g/m2 pentru tencuială uscată;
se folosește ca mortar la zidirea nut-feder a blocheților
de gips, cu un consum de 880 g/m2.
Pentru realizarea rosturilor plăcilor de gips-carton, 
consumurile sunt:
100 g/m2 pt realizare Q1
85 g/m2 pt upgrade de la Q1 la Q2
60 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus

sac 25 kg 48 
buc/palet

25,80 
kg/buc

62,45
RON / buc

479305 sac 5 kg 210 
buc/palet

5,20 
kg/buc

15,25
RON / buc

240253

Knauf Perlfi x - Adeziv pentru lipire plăci 
din gips-carton
Euroclasa A1, mortar uscat pe bază de ipsos 
cu adaosuri speciale de îmbunătaţire a aderenţei; 
pt. lipirea plăcilor de gips-carton, a termoplăcilor; 
consum cca 3,5-4 kg/m2; se foloseşte la îmbinarea 
dintre peretele de blocheţi şi tavan, 
având un consum orientativ de 1 kg/m2.

sac 25 kg 40 
buc/palet

25,80
kg/buc

31,00
RON / buc

495309 sac 10 kg 72 
buc/palet

10,30
kg/buc

14,50
RON / buc

Capitolul 14
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Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Variante de finisare a suprafeţei blocheţilor de gips
1) cu glet pe bază de ipsos Knauf SATENGIPS, amorsând suprafaţa în prealabil cu Knauf Universalgrund

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

471871

Knauf Universalgrund
Amorsă de profunzime
Pe bază de dispersie stiren-acrilică,  
pentru utilizare înainte de tencuirea suprafețelor,  
înainte de aplicarea placărilor ceramice, gletuire,  
vopsire sau tapetare. Este recomandat pentru 
suporturile absorbante și prăfoase cum ar fi:  
beton, blocuri din beton celular: BCA,  
cărămidă, ceramică, etc., tencuieli ciment-var pt. 
interior și exterior, plăci din gips-carton, blocheți de 
ipsos, plăci Gipsfaser (Vidiwall, Vidifloor, Viditec, 
Gifafloor) pentru suprafața și canturile acestora,  
pentru suprafața șapelor pe bază de ciment  
și a șapelor pe bază de ipsos.  
Consolidează suprafețele pe care se aplică,  
consolidează canturile plăcilor și reglează absorbția.  
Gata de utilizare, incolor și inodor,  
nu conține solvenți și substanțe volatile;  
permeabil la vapori, pentru pereți, șape și pardoseli; 
poate fi utilizat atât la interior cât și la exterior.
Consum: cca 100 ml/m2.

bidon 10 litri buc 60 
buc/palet

10,51  
kg/buc

65,00 
RON / buc

479398

Knauf Satengips - Glet de ipsos  
pt. finisare
Knauf Satengips este un glet de ipsos pt. aplicare 
manualã, destinat pentru gletuirea în strat subțire  
a diverselor suprafețe plane cum sunt cele de beton, 
tencuieli de ciment sau ipsos, gips-carton. Tencuielile 
de ipsos și suprafețele  
din gips-carton vor fi amorsate în prealabil  
(Knauf Universalgrund). Stratul suport trebuie sã fie 
stabil, uscat și desprăfuit. Grosime de aplicare  
0,5 - 3 mm. Consum 1 kg/m²/mm.

sac rafie 
20 kg

palet

54 
buc/palet

20,60
kg/buc

24,70
RON / buc

479396 sac 5 kg 112
buc/palet

5,20
kg/buc

8,80
RON / buc

 2) cu glet gata preparat Fill & Finish Light și Finitura

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

550184

Knauf Fill & Finish Light -
Glet gata preparat  
Glet universal de finisare rost şi suprafaţă, uşor.
Excelent pentru aplicarea manuală şi mecanizată,  
pentru şpăcluirea rosturilor şi gletuirea suprafeţelor 
plăcilor din gips-carton şi a suprafeţelor plăcilor din gips 
armate cu fibre celulozice (Gipsfaser). Ideal pt. finisarea 
tencuielilor pe bază de ipsos, gleturilor de nivelare şi a 
suprafeţelor tinciuite (are consum mic). Uşor de aplicat 
şi şlefuit. Nivel de calitate Q1 - Q4, aspect alb mat.
Pentru realizarea rosturilor și suprafețelor plăcilor de 
gips-carton, consumurile sunt:
1200 g/m2 pt upgrade de la Q2 la Q4
300 g/m2 pt upgrade de la Q2 Plus la Q3
50 g/m2  pt upgrade de la Q2 la Q2 Plus
90 g/m2  pt upgrade de la Q1 la Q2
100 g/m2  pt realizare Q1

găleată 20 kg

buc

30 
buc/palet

21,42
kg/buc

86,40
RON / buc

550180
Knauf Finitura - Glet gata preparat
Glet extrafin de finisare. 
Conferă o suprafaţă foarte fină, cu aspect alb lucios. 
Pentru finisarea şi schimbarea texturii suprafeţelor 
gletuite. Reduce consumul de vopsea lavabilă. Poate 
fi aplicat şi direct pe gips-carton pt. finisarea întregii 
suprafeţe. Nu necesită şlefuire.
Consum pt upgrade de la Q2 Plus la Q3:  300 g/m2  
la o grosime de strat de 0,3 mm.

găleată 6 kg 120  
buc/palet

6,40
kg/buc

29,15
RON / buc

550115 găleată 25 kg 30 
buc/palet

26,42
kg/buc

99,35
RON / buc
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 Accesorii pt. sisteme de pereţi interiori din blocheţi de ipsos

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ RON
(Preţ

(fără TVA)
RON/UM

60722

Bandă de plută
Pt. realizarea unei conexiuni elastice între peretele din 
blocheţi de gips şi elementele constructive ale clădirii, 
adiacente acestuia.

100 x 8 x 0,5 cm cutie 50 
buc/cutie

0,09 
kg/buc

4,95
RON / buc

432638
Bandă bituminoasă
Bandă dublu adezivă pt. realizarea unei hidroizolaţii 
la baza peretelui din blocheţi de gips.

1000 x 10 x 0,2 cm

buc buc

3,2 kg 65,00
RON / buc

132832 Unealtă pt. tăiere trasee instalații - 1,3 
kg/buc

79,65
RON / buc

3355

Profi l Knauf UA 75
Se foloseşte ca buiandrug pt. rigidizarea blocheţilor la 
partea superioară a golurilor de uşă mai mari de 1 m.

3000x2,0 mm leg 4 
buc/leg

200,00 
kg/100m

18,95
RON / m

Notă: La partea inferioară a golurilor de uşă se recomandă montarea unui profi l de rigidizare a peretelui realizat din blocheţi.
Acesta nu face parte din programul de livrări Knauf şi se confecţionează în şantier din platbandă zincată de grosime 4 mm, 
vezi fi şa tehnica a blocheţilor de ipsos - www.knauf.ro.
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141Knauf Gips Catalog de preţuri - 01.06.2017
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Sisteme speciale de termoizolaţii interioare Knauf Tec Tem® Standard

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

147583*

Termoplacă pt. interior Knauf Tec Tem®

Termoplacă minerală capilar activă pe bază 
de perlită naturală, pt. termoizolaţii,
ʎ = 0,045.

50x625x416mm

palet

126 
buc/palet

 5,00
kg/m2

102,00
RON / m2

147584* 60x625x416mm 108 
buc/palet

6,00
kg/m2

122,00
RON / m2

147586* 80x625x416mm 72 
buc/palet

8,00
kg/m2

164,00
RON / m2

147587* 100x625x416mm 54
buc/palet

10,00
kg/m2

204,00
RON / m2

147588* 120x625x416mm 54
buc/palet

12,00
kg/m2

245,00
RON / m2

147589* 140x625x416mm 36
buc/palet

14,00
kg/m2

285,00
RON / m2

147590* 160x625x416mm 36
buc/palet

16,00
kg/m2

325,00
RON / m2

147591* 180x625x416mm 36 
buc/palet

18,00
kg/m2

368,00
RON / m2

147592* 200x625x416mm 24 
buc/palet

20,00
kg/m2

408,00
RON / m2

146699*

Knauf Tec Tem® Reveal Board 
(placă pt. intradosuri şi glafuri)   
Termoplacă minerală capilar activă din perlită 
naturală pentru izolaţii la tavane 
şi pentru închiderea punţilor termice.

 625x309x25mm cutie 15 
buc/cutie

3,75
kg/m2

44,50
RON / m2

129165*

Mortar adeziv Knauf Tec Tem® 
(Klebespachtel)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. 
plăcile Tec Tem® Indoor (aceeaşi difuzie la vapori 
cu a plăcilor Tec Tem®). Consum de 0,9 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

sac 25 kg

buc

42
buc/palet

25 
kg/buc

225,00
RON / buc

129164*

Mortar de completare Knauf Tec Tem® 
(Füllmörtel)
Mortar de completare pe bază de perlită. 
Se foloseşte la completarea golurilor, a spaţiilor 
dintre plăci sau la repararea plăcilor Tec Tem® 
deteriorate sau a rosturilor prea mari dintre plăci. 
Consum conform necesar.

sac 35 l 35 
buc/palet

5,43 
kg/buc

63,85
RON / buc

146501*

Amorsă Knauf Tec Tem® (Grundierung) 
Amorsă specială pt. plăcile Tec Tem®.
Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a 
plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică 
înainte de mortarul de acoperire al plăcilor. 
Se diluează în raport 1/2 cu apă.
Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m2.

găleata 5 l 60
buc/palet

5,40 
kg/buc

86,60
RON / buc

289331*

Masă de șpaclu Knauf Tec Tem® (Innenputz) 
Masă de şpaclu pt. acoperirea suprafeţei.
Specială pentru plăcile Tec Tem®, nu afectează 
capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică pe 
suprafaţa vizibilă a plăcilor după instalarea acestora. 
Se armează cu plasa de armare Tec Tem®.
Consum cca 1,25 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

125,00
RON / buc

129153*

Plasă de armare Knauf Tec Tem® (Gewebe)
Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec 
Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile 
Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie 
la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. 
Consum cca 1,1 m²/m².

rolă 50 m
lăţime 1 m

30
buc/palet

7,95 
kg/buc

310,00
RON / buc

289332*

Glet mineral Knauf Tec Tem® (Glätte)
Glet mineral pt. fi nisare plăcilor Tec Tem® după 
operaţiunea de armare a întregii suprafeţe.
Special pentru plăcile Tec Tem®, păstrează 
capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Consum 
cca 1,25 kg/m²/mm. Grosime necesară 1 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

145,00
RON / buc
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Sisteme speciale de termoizolaţii interioare Knauf Tec Tem® Historic  
pt. reabilitarea termică a clădirilor cu structuri din lemn şi închideri  
din zidărie şi a caselor din paiantă (chirpici)

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

Imagine  
articol

289329* Knauf Tec Tem® Indoor Historic 60x625x416mm palet 108 
buc/palet

9,98 
kg/m2

228,00 
RON / m2

146699*

Knauf Tec Tem® Reveal Board 
(placă pt. intradosuri şi glafuri)   
Termoplacă minerală capilar activă din perlită naturală 
pt. izolaţii la tavane şi pentru închiderea punţilor 
termice.

 625x309x25mm cutie 15 
buc/cutie

3,75
kg/m2

44,50
RON / m2

289334*

Mortar de nivelare Knauf Tec Tem®

(Mortar pt. tencuire, pe bază de argilă)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile 
Tec Tem® Indoor Historic. Pt. nivelarea suprafeţelor  
cu tencuială pe bază de argilă pe care se vor aplica 
plăcile TecTem® Historic (aceeaşi difuzie la vapori  
cu a plăcilor Tec Tem® Historic).  
Consum de 1 kg/m²/mm.  
Grosime de aplicare 8 -15 mm. 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

sac 25 kg

buc

48 
buc/palet

25,50
kg/m2

97,25
RON / buc

289333*

Mortar adeziv Knauf Tec Tem® 
(Adeziv pt. lipire plăci, pe bază de argilă)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. plăcile 
Tec Tem® Indoor Historic (aceeaşi difuzie la vapori  
cu a plăcilor Tec Tem® Historic).  
Consum de 1 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm. 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

sac 25 kg 187,00
RON / buc

146501*

Amorsă Knauf Tec Tem® (Grundierung) 
Amorsă specială pt. plăcile Tec Tem®.
Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică înainte  
de mortarul de acoperire al plăcilor. 
Se diluează în raport 1/2 cu apă.
Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m2.

găleata 5 l 60
buc/palet

5,40 
kg/buc

86,60
RON / buc

289331*

Knauf Tec Tem® Interior Plaster (Innenputz) 
Masă de şpaclu pentru acoperirea suprafeţei.
Specială pt. plăcile Tec Tem®, nu afectează capacitatea 
de difuzie la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă  
a acestora. Se aplică pe suprafaţa vizibilă a plăcilor 
după instalarea acestora. 
Se armează cu plasa de armare Tec Tem®.
Consum cca 1,25 kg/m²/mm.  
Grosime de aplicare 5 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

125,00
RON / buc

129153*

Plasă de armare Knauf Tec Tem® (Gewebe)
Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec 
Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile  
Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie  
la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. 
Consum cca 1,1 m²/m².

rolă 50 m
lăţime 1 m

30
buc/palet

7,95 
kg/buc

310,00
RON / buc

289332*

Glet minerală Knauf Tec Tem® (Glätte)
Glet mineral pt. finisarea plăcilor Tec Tem® după 
operaţiunea de armare a întregii suprafeţe.
Special pentru plăcile Tec Tem®, păstrează capacitatea 
de difuzie la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă  
a acestora. Consum cca 1,25 kg/m²/mm.  
Grosime necesară 1 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

145,00
RON / buc
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Sisteme speciale de termoizolaţii interioare Knauf Tec Tem® Climaprotect 
pt. reabilitarea pereţilor şi a tavanelor afectate de igrasie sau mucegai 

Imagine 
articol

Cod articol
(vezi nota 
subsol)

Denumire articol Dimensiuni
Unit. 

minimă 
de livrare

Knauf

Buc./
Amb.

Greutate
brută

produs

Preţ
(fără TVA)
RON/UM

289327* Knauf Tec Tem® Climaprotect 25 25x625x416mm

cutie

12 
buc/cutie

 3,75
kg/m2

109,00
RON / m2

289328* Knauf Tec Tem® Climaprotect 30 30x625x416mm 10 
buc/cutie

 3,45
kg/m2

119,00
RON / m2

129165*

Mortar adeziv Knauf Tec Tem® 
(Klebespachtel)
Cu permeabilitate la vapori controlată special pt. 
plăcile Tec Tem® Indoor (aceeaşi difuzie la vapori 
cu a plăcilor Tec Tem®). Consum de 0,9 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm 
(se aplică uniform pe suprafaţa plăcii).

sac 25 kg

buc

42
buc/palet

25 
kg/buc

225,00
RON / buc

129164*

Mortar de completare Knauf Tec Tem® 
(Füllmörtel)
Mortar de completare pe bază de perlită. 
Se foloseşte la completarea golurilor, a spaţiilor 
dintre plăci sau la repararea plăcilor Tec Tem® 
deteriorate sau a rosturilor prea mari dintre plăci. 
Consum conform necesar.

sac 35 l 35 
buc/palet

5,43 
kg/buc

63,85
RON / buc

146501*

Amorsă Knauf Tec Tem® (Grundierung) 
Amorsă specială pt. placile Tec Tem®.
Nu afectează capacitatea de difuzie la vapori a 
plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică 
înainte de mortarul de acoperire al plăcilor. 
Se diluează în raport 1/2 cu apă.
Consum amorsă (amestec preparat) cca 300 ml/m2.

găleata 5 l 60
buc/palet

5,40 
kg/buc

86,60
RON / buc

289331*

Masă de șpaclu Knauf Tec Tem® (Innenputz) 
Masă de şpaclu pt. acoperirea suprafeţei.
Specială pentru plăcile Tec Tem®, nu afectează 
capacitatea de difuzie la vapori a plăcilor 
şi capilaritatea activă a acestora. Se aplică pe 
suprafaţa vizibilă a plăcilor după instalarea acestora. 
Se armează cu plasa de armare Tec Tem®.
Consum cca 1,25 kg/m²/mm. 
Grosime de aplicare 5 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

125,00
RON / buc

129153*

Plasă de armare Knauf Tec Tem® (Gewebe)
Plasă de armare alcalin-rezistentă pt. armarea Tec 
Tem® Interior Plaster. Specială pt. plăcile 
Tec Tem®, nu afectează capacitatea de difuzie 
la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă a acestora. 
Consum cca 1,1 m²/m²

rolă 50 m
lăţime 1 m

30
buc/palet

7,95 
kg/buc

310,00
RON / buc

289332*

Glet mineral Knauf Tec Tem® (Glätte)
Glet mineral pt. fi nisare plăcilor Tec Tem® după 
operaţiunea de armare a întregii suprafeţe.
Special pt. plăcile Tec Tem®, păstrează capacitatea 
de difuzie la vapori a plăcilor şi capilaritatea activă 
a acestora. Consum cca 1,25 kg/m²/mm. 
Grosime necesară 1 mm.

sac 25 kg 42
buc/palet

25,50 
kg/buc

145,00
RON / buc

Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc şi în stocurile distribuitorilor Knauf  
    din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale şi pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale şi sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.
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Knauf Gips, în calitate de producător, își rezervă dreptul de a modifica în 
mod unilateral acest catalog în ceea ce privește structura de produse, 
detaliile tehnice și de paletizare, cât și prețurile de listă indicate.

Pentru a avea garanția unei bune utilizări a produselor Knauf, vă 
recomandăm să completați informațiile tehnice primare din acest catalog 
cu fișele tehnice ale produselor și sistemelor Knauf, aflate pe site-ul 
www.knauf.ro. 

Prețurile de vânzare cuprinse în acest catalog reprezintă prețuri de listă 
cu caracter orientativ și neangajant.

Prețurile nu conțin T.V.A. și sunt valabile începând cu 01.06.2017.

Informațiile despre articole și prețuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar.




