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Revizní klapky pro stěnové
a podhledové systémy
bez stavebně-fyzikálních
vlastností
Výhody
výplň tvoří deska Diamant
univerzální pro stěny a stropy
ve standardu i do bytových koupelen
vysoká tuhost a tvrdost povrchu
podhledová plocha bez šroubů
praktické balení
jednoduchá logistika
snadná montáž
víko není třeba tmelit

Popis

Konstrukce

Revizní klapky určené pro snadnou kontrolu rozvodů a instalací v sádrokartonových příčkách,
předsazených a šachtových stěnách a podhledech. Vhodné pro všechny typy sádrokartonových desek.

Revizní klapky Knauf START se skládají z vnějšího pevného hliníkového rámu a z výklopných
vnitřních dvířek, které je možné úplně vyndat.
Vnitřní výklopná dvířka jsou z výroby opatřena
celoplošně nalepenou deskou Knauf Diamant.
Vnější rám a vnitřní dvířka jsou na zadní straně
zesílené rohovými spojovníky. Dvířka drží speciální uzávěry Knauf START. Mezi vnějším rámem
a dvířky je v kompletním stavu mezera tloušťky
cca 1,5 mm.

Vlastnosti

	
Opláštění revizní klapky je ze
sádrokartonové desky Knauf  Diamant
	
Rozměry klapek jsou 150 × 150 mm
až 600 × 600 mm

univerzální pro stěny a podhledy
bez stavebně-fyzikálních vlastností

Montáž revizních klapek do podhledu

Montáž revizních klapek do příčky

Revizní klapky Knauf Start
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6

4x

UNIFLOTT

Montáž revizních klapek

2.

Přišroubování vnějšího rámu se provádí šrouby
TB. U revizních klapek rozměru 200x200 mm se
pro upevnění vnějšího rámu použijí 2 šrouby TB,
u rozměrů větší nebo rovno 300x300 mm se pro
upevnění použijí minimálně 3 šrouby TB, jejichž
vzájemná vzdálenost je maximálně 150 mm.
V oblasti revizních dvířek se nesmí nacházet styky sádrokartonových desek.
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5 kg

TB 3,5 x 45 mm

LD
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A ≥ 30 mm

A

A ≥ 100 mm
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5
55 mm

1.

Následně nasaďte dvířka a vyzkoušejte funkčnost uzavírání. POZOR: Zámky musí směřovat
vzhůru! Pokud je vzdálenost od instalací ve stěně nebo na stropě menší než 200 mm, musí se
montáž vnějšího rámu do sádrokartonové desky
provést před opláštěním.
Vnější rám revizní klapky a plochu podhledu
nebo příčky je nutné zatmelit sádrovým tmelem
Uniﬂott nebo Fugenfüller Leicht, případně Q2
Super (s výztužnou páskou). Přetmelení vnitřního rámu se provádí pouze při vyndání z vnějšího rámu. Po tmelení je nutné důkladně vyčistit
vnější i vnitřní rám.

2.

1.

Vytvořte výřez o 10 mm větší než je rozměr revizní klapky (= světlost otvoru). Pokud je potřeba,
proveďte dodatečnou výměnu z proﬁlů CD nebo
CW podle rozměrů revizní klapky. Je nutné dodržet vzdálenosti mezi výřezem a proﬁly CD, resp.
UW, minimálně 30 mm a maximálně 100 mm
(u stěn k stojkám, u stropů nejméně na dvě protilehlé strany). Při výměně závěsných stropních
proﬁlů jsou potřebné dodatečné závěsy. Vnější
rám revizní klapky vložte do otvoru, uložte na
opláštění, nastavte a přišroubujte.

* ≥ 500
2.

10

Povrch je možné opatřit nátěrem, tapetou nebo
omítkou dle technických listů pro příslušný systém. Před malbou se musí dvířka revizní klapky
vyndat, natřít a teprve po důkladném očištění
se mohou vrátit zpět do otvoru.

2_ 3

Technické změny vyhrazeny. Námi poskytovaná záruka se vztahuje pouze na kompletní systém KNAUF provedený podle technologických postupů předepsaných firmou KNAUF. Údaje týkající se spotřeby, množství a provedení jsou empirické hodnoty, které nelze v případě silně odlišných okolností jednoduše převádět. V takovém
případě doporučujeme kontaktovat technické oddělení firmy KNAUF. Všechna
práva vyhrazena. Změny, dotisk a fotomechanické reprodukování, a to i pouhých
výňatků, si vyžadují schválení ze strany společnosti KNAUF Praha, s. r. o.
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