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F13 Date tehnice
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F13 Schema de montaj/Necesar de materiale
Schema de montaj
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F131 Detalii - Elemente Vidiﬂoor
Grosime 20 mm sau 25 mm
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F132 Detalii - Elemente mixte Vidiﬂoor
Grosime 30/35/40/50 mm
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F135 Detalii - Plăci Vidiﬂoor
Grosime 20 mm sau 25 mm
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F13 Texte de licitaţie
Knauf Vidiﬂoor - Pardoseli uscate
Poziţie Descriere
.......

.......

.......
.......
.......

.......
.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Cantitate

Preţ unitar

Preţ total

Folie protectoare împotriva umezelii reziduale din stratul suport din beton.
Folie polietilenă, 0,2 mm grosime, suprapunere 20 cm la îmbinare.
Produs:KNAUF PE-Folie

.......... m²

...........RON

...........RON

Strat de acoperire pentru planşee pe grinzi din lemn
din carton ondulat, 5 mm grosime.
Produs: ............................

.......... m²

...........RON

...........RON

Hidroizolaţie pentru pardoseli în contact cu solul, în încăperi fără subsol,
Produs: ............................

.......... m²

...........RON

...........RON

Grunduirea suprafeţei suport.
Produs:KNAUF Estrichgrund F431

.......... m²

...........RON

...........RON

Strat de nivelare cu grosimea ............................
pentru denivelări de 0 - 15 mm.
Produs:KNAUF Nivellierspachtel 415

.......... m²

...........RON

...........RON

Bandă de margine din vată minerală, grosime 10 mm, înălţime 100 mm.
Produs:KNAUF Randdämmstreifen

.......... m²

...........RON

...........RON

Strat de nivelare cu grosimea ............................
pentru denivelări mari / *
pentru acoperirea ţevilor şi cablurilor de instalaţii *
din material de umplutură uscată pe bază de perlită / argilă expandată.
Placă de repartiţie la partea superioară din gips-carton. *
Grosime în mm ..........................
Produs:KNAUF Trockenschüttung

.......... m²

...........RON

...........RON

Strat izolator din polistiren expandat EPS 20 (20kg/m3),
ca strat de bază pentru sistemele Vidiﬂoor F131 / F135. *
Grosimea stratului izolator 20 mm / 30 mm / 40 mm /................. mm. *
Produs:Knauf-Therm EPS 100

.......... m²

...........RON

...........RON

Strat izolator din vată minerală rigidă, clasa de combustibilitate Co,
ca strat de izolare la zgomotul de impact pentru sistemele Vidiﬂoor F131 / F135. *
Grosimea termoizolaţiei înainte de încărcare 20 / 30 mm. *
Produs:Rockwool Floor-Rock GP

.......... m²

...........RON

...........RON

Pardoseli uscate din elemente Vidiﬂoor montate pe suprafeţe orizontale.
Elemente prefabricate, montaj prin lipirea falţurilor şi înşurubare.
Elemente Vidiﬂoor 20 mm / 25 mm * grosime.
Sistem:KNAUF Elemente Vidiﬂoor F131

.......... m²

...........RON

...........RON

Pardoseli uscate din elemente mixte Vidiﬂoor, montate pe suprafeţe orizontale.
Elemente prefabricate, montaj prin lipirea falţurilor şi înşurubare.
Elemente mixte Vidiﬂoor de 20 mm grosime
şi un strat de polistiren expandat EPS 20
20 mm / 30 mm * grosime ca strat izolator. Grosime totală 40 mm / 50 mm. *
Sistem:KNAUF Elemente mixte Vidiﬂoor F132

.......... m²

...........RON

...........RON

Pardoseli uscate din elemente mixte Vidiﬂoor, montate pe suprafeţe orizontale.
Elemente prefabricate, montaj prin lipirea falţurilor şi înşurubare.
Elemente mixte Vidiﬂoor de 20 mm / 25 mm * grosime, şi un strat din plăci
rigide de VM tip Floor-Rock GP, 10 mm grosime, ca strat izolator la zgomotul de impact
Grosime totală 30 mm / 35 mm. *
.......... m²
Sistem:KNAUF Elemente mixte Vidiﬂoor F132

...........RON

...........RON

Pardoseli uscate din plăci Vidiﬂoor, montate pe suprafeţe orizontale.
Plăci dispuse în 2 straturi, montaj prin lipire pe întreaga suprafaţă şi înşurubare.
Două plăci Vidiﬂoor de 10 mm / 12,5 mm * grosime.
Grosime totală 20 mm / 25 mm. *
Sistem:KNAUF Plăci Vidiﬂoor F135

.......... m²

...........RON

...........RON

Grund pentru suprafaţă de pardoseală Vidiﬂoor.
Produs:KNAUF Estrichgrund

.......... m²

...........RON

...........RON

.......... m²

...........RON

...........RON

.......

Şpăcluire totală a suprafeţei plăcilor Vidiﬂoor, min. 2 mm grosime.
Produs:KNAUF Nivellierspachtel 415

.......

Strat de hidroizolaţie în încăperile cu umiditate ridicată
Produs:KNAUF Flächendicht şi Flächendichtband

* Se va alege varianta corespunzătoare

Total

...........RON
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F13 Knauf Vidiﬂoor - Pardoseli uscate
Construcţie şi montaj
Construcţie
F131 Elemente Vidiﬂoor
Alcătuite din două plăci de ipsos armat cu ﬁbre, cu
grosimea de 10 mm sau 12,5 mm, suprapuse,
lipite din fabrică, decalate una faţă de cealaltă cu
5 cm (formând un falţ). Grosimea elementelor
este de 20 mm sau de 25 mm. Elementele
Vidiﬂoor se comercializează la dimensiuni de
0,50 x 1,50 m. La punerea în operă elementele se
lipesc pe zona falţului cu adeziv Falzkleber, după
care se ﬁxează cu şuruburi speciale Vidiﬂoor.
Sunt potrivite pentru sistemele de încălzire în
pardoseală, conductivitatea termică la elemente
Vidiﬂoor λR = 0,29 W/(mK).

F132 Elemente mixte Vidiﬂoor
Elemente Vidiﬂoor, de grosime 20 mm, caşerate
la partea inferioară cu un strat izolator din
polistiren, de 20 sau 30 mm grosime şi elemente
Vidiﬂoor, grosime 20/25 mm, caşerate cu un strat
izolator din vată minerală de 10 mm grosime.
Grosimea totală a elementelor mixte Vidiﬂoor
EPS (polistiren): 40 mm (2x10+20) sau 50 mm
(2x10+30), Vidiﬂoor VM (vată minerală): 30 mm
(2x10+10) sau 35 mm (2x12,5+10).

F135 Plăci Vidiﬂoor
Plăci de 10 mm sau 12,5 mm grosime montate în
şantier în 2 straturi succesive, cu rosturi decalate.
Al doilea strat se lipeşte de primul cu adeziv
Knauf Aqualine, Knauf Systemkleber sau Knauf
Uniﬂott, după care se ﬁxează pe întreaga
suprafaţă cu şuruburi speciale Vidiﬂoor. Sunt
potrivite pentru sistemele de încălzire în
pardoseală, conductivitatea termică la plăcile
Vidiﬂoor λR = 0,29 W/(mK).

• La planşeele din beton armat se va monta folie
PE cu grosime de 0,2 mm, cu suprapuneri de min.
20 cm la îmbinări; aceasta se va ridica pe pereţi
pe înălţimea constructivă.
• La racordul cu peretele se va monta bandă de
margine din vată minerală de 10 mm grosime.
• În zona uşii se va monta pardoseala continuu sau
se va realiza rost şi se va monta o placă de
ranforsare din lemn cu lăţimea de cca.10 cm şi
grosime ≥19 mm, în care se vor înşuruba plăcile.
F131 Elemente Vidiﬂoor / F132 Elemente mixte
Vidiﬂoor
• Aplicarea elementelor Vidiﬂoor pe folie de
separare începe de la peretele opus uşii, din
partea stângă. Falţul elementului se taie în zona
îmbinării cu peretele.
• În cazul umpluturii uscate se începe aplicarea
elementelor de la peretele cu uşă; al doilea rând
se începe decalat faţă de cel anterior. Distanţa
dintre rosturile transversale a două rânduri
consecutive este de min. 25 cm; nu sunt admise
rosturi în cruce sau îmbinări imperfecte.
• Fixarea ﬁnală, rezistentă şi fermă, a elementelor
de pardoseală unul de celălalt se realizează prin
lipirea falţurilor cu Falzkeber (2 şnururi de adeziv)
sau cu Systemkleber (suﬁcient un şnur), şi ﬁxarea
lor cu şuruburi de 19 mm lungime (la elemente
Vidiﬂoor de 2x10 mm) sau 24 mm lungime (la
elemente Vidiﬂoor 2x12,5 mm), dispuse la o
distanţă ≤300mm.
F135 Plăci Vidiﬂoor
• Primul strat de plăci, începând cu o placă
întreagă, se aplică cu rosturi în cruce.
• Al doilea strat se aplică peste primul, de
asemenea, cu rosturi în cruce, după aplicarea
adezivului pe întreaga suprafaţă a primului strat.
Aplicarea începe cu ½ de placă (în zona colţului
cu ¼ din placă) şi se continuă decalat cu jumătate
din lungimea plăcii faţă de primul strat, astfel
încât, în ﬁnal, stratul superior va ﬁ decalat faţă de

primul strat cu o jumătate de placă pe ambele
direcţii, transversală şi longitudinală.
• În ﬁnal se înşurubează ﬁecare placă cu min. 20
şuruburi speciale Vidiﬂoor, de 19 mm lungime
(pentru plăci de 10 mm) şi de 24 mm lungime
(pentru plăci de 12,5 mm). La înşurubare plăcile
se lestează (prin greutatea corporală a
montatorului).
Generalităţi
• Îmbinările deschise ale plăcilor se umplu cu
Uniﬂott.
• La racordul pardoselilor uscate Vidiﬂoor cu alte
pardoseli având alte alcătuiri (de exemplu cu
şapă ﬂuidă) se vor prevedea praguri, şine de
separaţie sau se va introduce un proﬁl pentru
rosturi de dilataţie şi pe acesta se va ridica o folie.
Umplutura uscată se va precompacta în zona de
racordare.
• Nu se va circula pe pardoseala uscată cca. 4 ore
după montaj (în funcţie de temperatură),
permiţând astfel adezivului să facă priză fără a ﬁ
mişcat.
• Rezistenţa la scaunul cu rotile este garantată fără
straturi suplimentare.
• Protecţie împotriva umidităţii - în cazul
suprafeţelor în contact cu apa, în băile şi
bucătăriile locuinţelor, se va realiza o hidroizolaţie
cu emulsie Knauf Flächendicht şi la racordurile cu
pereţii se va utiliza bandă hidroizolantă Knauf
Flächendichtband.
• Straturi de acoperire elastice (ex. PVC, linoleum)
lipite, pentru montare, se va şpăclui toată
suprafaţa cu un strat de min 2 mm grosime cu
şapă de egalizare Knauf Nivellierspachtel 415.
• Plăcile ceramice vor ﬁ utilizate cu dimensiuni
max. 30 x 30 cm, plăcile din piatră naturală sau
reconstituită nu sunt recomandate.
• Parchetul prefabricat sau parchet tip mozaic
(grosimea cca. 8–13 mm) se va monta prin lipire
pe toată suprafaţa pardoselii Vidiﬂoor.

Montaj
Nivelarea stratului suport
Suprafaţa trebuie să ﬁe absolut plană – se vor
veriﬁca denivelările! Cantitatea de material în funcţie
de stratul de nivelare.·
• Pentru denivelări de 0–15 mm se va utiliza şapa
de egalizare Knauf Nivellierspachtel 415
(cca. 1,8 kg/m² pe mm grosime). În cazul
straturilor mai groase de mortar se recomandă o
reducere a apei de preparare.
• În cazul denivelărilor medii, stratul de umplutură
poate ﬁ dintr-un amestec de ciment şi nisip umed
în raport 1:5, care se lasă să se usuce înainte de
aplicarea elementelor.
• În cazul straturilor de nivelare cu înălţime
constantă sau în cazul ţevilor pentru instalaţii
dispuse pe planşeu se va utiliza polistiren
expandat cu densitate ≥20 kg/m³ (EPS). ţevile se
vor căptuşi cu vată minerală; plăcile de polistiren
se vor decupa corespunzător. Pardoselile uscate
din plăci de ipsos armate cu ﬁbre celulozice Knauf
Vidiﬂoor se montează perpendicular pe plăcile
izolatoare.
• Umplutura uscată Knauf Trockenschüttung
(granulozitate 1–6 mm, greutate cca. 5,15
kg/m²/cm grosime), umiditate reziduală ≤1%,
grosime strat ≥20 mm, la grosimi =50 mm se va
compacta, la grosimi =100 mm respectiv sub
straturile izolatoare din ﬁbre minerale se va
acoperi suplimentar cu plăci de gips-carton sau
plăci Vidiﬂoor (recomandabil în special la
straturile termoizolante EPS).
Indicaţii de montaj
• Se vor veriﬁca stratul suport şi stratul de nivelare
eventual realizat (neplaneităţi, diferenţe de
înălţime). În cazul planşeelor cu grinzi din lemn şi
scânduri sau plăci din material lemnos, plăcile /
elementele Vidifoor nu se vor monta direct pe
grinzile de lemn sau pe duşumeaua oarbă.
• În cazul planşeelor cu grinzi de lemn se va utiliza
cartonul ondulat, dar nu se va ridica pe pereţi.
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Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă
exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi
mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în
condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris
de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza
experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate
ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de
utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi
fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etaj 4

