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; дебелина    9 mm

0,05 - 0,06 0,38
0,49

00153502
00235149 
00607180

40 бр./
палет
50 бр./
палет

18                18                  23,5  
23                 23                 29,2

1x18
1x23

900 / 1200 x 600 mm

Knauf Vidifloor подови елементи система F134 и подови плоскости система F135 за системи по метода на сухото 
строителство, които заместват замазките
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900 / 1200



Помещения и коридори в жилищни сгради, болнични 
стаи в болници, стаи в хотели с принадлежащите 
кухни и бани, коридори в офисни сгради, офиси и 
бюра, докторски практики без тежко оборудване, стаи 
за пребиваване, площи в търговски обекти до 50 м2 в 
жилищни, офисни и подобни сгради.

Офиси и бюра с повишено натоварване, коридори и 
кухни в болнични заведения, хотели, старчески домове, 
коридори в общежития, обслужващи и операционни зали 
в болници без тежко оборудване, килери и складови 
помещения в жилищни сгради. 

Помещения с маси, детски градини, детски ясли, училищни 
помещения, кафета, ресторанти, зали за хранене, приемни, 
учителски стаи, стаи за обучение,  помещения с фиксирани 
за пода маси и столове, църкви, театри или кина, конгресни 
зали, аудитории, чакални.

Офиси и бюра, работни помещения и коридори с тежко 
оборудване, места с публичен достъп: музеи, изложби, 
фоайета и коридори в обществени сгради, хотели, и 
места с възможност за събиране на много хора.

Съгл. DIN EN 1991-1-1/ NA; 2010-12

Забележки:
1. За категориите на натоварване да се респектират националните стандарти.
2. При съгласие на клиента и в зависимост от предполагаемото им използване участъци, които биха могли да се категоризират по тази таблица 
могат да се приемат за такива с по-висока категория на натоварване. В случай на динамични натоварвания виж БДС EN 1990.
3. 
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Натоварване Плоскости на системата Изолационен слой Изравняващ слой

            2 kN/m2                        2 kN

Vidifloor Solo 18

Дървестновлакнеста плоскост WF 2x10 mm -

EPS DEO >100 kPa един/два слоя ≤ 100 mm -

Styrodur XPS 4000 CS един/два слоя ≤ 100 mm -
EPS DEO >100 kPa един/два слоя ≤ 60 mm; Vidiwall 1Mann 10 + суха посипка РА 20-50 mmEPS DEO >200 kPa един/два слоя ≤ 100 mm;

Vidifloor Solo 23 Дървестновлакнеста плоскост WF 2x10 mm -
EPS DEO >100 kPa един/два слоя ≤ 100 mm -

2xVidifloor Solo 18 - Суха посипка РА 20-50 mm
EPS DEO >100 kPa един/два слоя ≤ 100 mm -

            3 kN/m2                       3 kN Vidifloor Solo 23 EPS DEO >200 kPa един/два слоя ≤ 60 mm -
Styrodur XPS 4000 CS един/два слоя ≤ 100 mm -

2xVidifloor Solo 18 EPS DEO >100 kPa един/два слоя ≤ 40 mm -
EPS DEO >150 kPa един/два слоя ≤ 60 mm -

            4 kN/m2                          4 kN 2xVidifloor Solo 18
EPS DEO >200 kPa един/два слоя ≤ 60 mm -

Дървестновлакнеста плоскост WF 1x10 mm / 2x10 mm -

            5 kN/m2                       4 kN 2xVidifloor Solo 18 Styrodur XPS 4000 CS един/два слоя ≤ 100 mm -

Лепенето се прави след грундиране на плоскостите с Spezialhaftgrund с флексово лепило клас C2TES1 съгласно EN 1504

Таблица за възможни приложения на керамични плочи и гранитогрес до размери 60x60 cm и дебелина     9 mm

Равномерно разпределен товар Съсредоточено натоварване



допустимо максимално слягане 1 mm.



Полагане върху суха посипка 
Започва се с полагане на плоскостите от страната на вратата. В 
зоната на прага се поставя допълнително укрепваща плоскост. 

Инструменти за забиване на кламери





Инструменти за забиване на кламери

Кламери





провисване l/300).

стените над височината на готовия под.
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