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За закрепване на акустични плоскости Knauf Cleaneo
Описание на продукта
Cleaneo-Caps се състоят от монтажни капачки от метал с покритие 
за корозионна защита, респективно от лята пластмаса и съответните 
винтове за ламарина с черна или бяла глава. 

Съхранение
На сухо място.

Качество 
В съответствие с EN 13964 продуктът подлежи на първоначално 
изпитване и непрекъснат производствен контрол и има CE-маркировка.

Характеристики 
 ■ оптично адаптирани към перфорацията на плоскостите 

 ■ скрит монтаж 

 ■ без шпакловане на главите на винтовете

 ■ удароустойчиви

 ■ еднакви разстояния между винтовете, както при нормалното 
завинтване 

Област на приложение
Капсите Knauf Cleaneo Caps осигуряват бързо и лесно закрепване на 
акустични  плоскости Knauf Cleaneo Akustik към металната конструкция. 
Те са подходящи за акустични  плоскости Knauf Cleaneo Akustik с 
дебелина 12,5 mm, подредени кръгли перфорации  8/18 R, 10/23 R и 
12/25 R и подредена квадратна перфорация 12/25 Q.
Cleaneo Caps са оптимално напаснати към размерите на перфорациите. 
Cleaneo-Caps се използват предимно за завинтване  на акустични  
плоскости Knauf Cleaneo Akustik с кант linear. Възможно е завинтване на 
акустични  плоскости Knauf Cleaneo Akustik с кант UFF или SK.
Не е необходима шпакловка на главите на винтовете.
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Изпълнение
За акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik с черен воал използвайте  
Cleaneo-Caps  със съответния винт с черна глава.
За акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik с бял воал използвайте  
Cleaneo-Caps  със съответния винт с бяла глава.

Указания

Капсите Cleaneo Caps могат да се използват само 
в помещения с нормални климатични условия. 
Относителната влажност на въздуха в помещението 
може само за кратко да превиши ниво от 65%. 
Относителната влажност трябва да възлиза най-малко 
на 40%. Капсите Cleaneo Caps са удароустойчиви, но не 
са предвидени  за динамични натоварвания, например 
променливо натоварване в следствие на вятъра.

Монтаж

Указания

За монтажа използвайте само приложените винтове и 
накрайници, както и акумулаторен винтоверт с настройка 
на въртящия момент. При твърде голям въртящ 
момент или твърде голям натиск е възможно да се 
получи презатягане  на винта или отчупване на ръба на 
акустичните плоскости Knauf Cleaneo Akustik. Въртящият 
момент да е в съответствие с условията на мястото и 
типа на уреда.
Cleaneo Caps трябва  да са  в една равнина  с 
акустичните плоскости Knauf Cleaneo Akustik.

Монтажът на капсите Cleaneo Caps е бърз и абсолютно сигурен. Броят 
на точките на закрепване остава еднакъв спрямо традиционното 
закрепване - с най-малко 23 точки на квадратен метър.

За монтажа на  акустични плоскости Knauf Cleaneo Akustik използвайте 
само профили на фирма Knauf, респективно на Knauf Gruppe.

Указания

За Cleaneo Caps 8R е необходим монтажен профил CD 
70/27 при фугите на късата страна на плоскостта.
При Cleaneo Caps 12Q са необходими два монтажни 
профила CD 60/27 при фугите на късата страна на 
плоскостта.

Начин на действие

Указания

Започнете завинтването от ъгъла, в който акустичните 
плоскости Cleaneo граничат с другите вече закрепени 
плоскости. Първо закрепете дългата страна, после и  
късата страна. 
При завинтването акустичните плоскости Cleaneo да се 
притискат здраво към монтажните профили.

За Cleaneo Caps 8R и 12Q винаги избирайте втория ред с перфорация.
Закрепването към всеки монтажен профил да е на разстояние между 
центровете на винтовите ≤ 170 mm.

Да се избягва пренавиването на винтовете, в противен случай намалява 
якостта на изтръгване.

1. Поставете Cleaneo Cap на 
една равнина с повърхността 
на  акустичната плоскост 
Knauf Cleaneo Akustik.         

 2. Прикрепете  в нея съответния  
закрепващ винт.

3.  Завинтете закрепващия винт в 
монтажния профил.                                   

Cleaneo-Caps 8R
Завинтване към втория ред 
перфорации на всички фуги 
между плоскостите (като 
монтажен профил да се 
използва CD 70/27 към 
късата страна).

Cleaneo-Caps 12Q
Завинтване към втория ред 
перфорации на всички фуги 
между плоскостите (към късата 
страна да се поставят два 
монтажни профила и да се 
притиснат  в една равнина с 
плоскостта.

Указания
За допълнителна информация за монтажа на акустични 
плоскости Knauf Cleaneo Akustik виж Ръководствата за 
монтаж на различните видове кантове.

притиснете 
CD-профилите 
един към друг
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Номенклатура на изделията
Наименование Изпълнение Опаковъчна единица Артикулен номер

Cleaneo-Caps R 8R с черен винт 500 бр./пакет
180 пакета/палет

248099
10R с черен винт 248102
12R с черен винт 248103
8R с бял винт 582030
10R с бял винт 582031
12R с бял винт 582032

Cleaneo-Caps Q 12Q с черен винт 525502
12Q с бял винт 582033
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Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на  системите Кнауф са гарантирани само при
изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

 

info@knauf.bg

Tel.: 0700 300 03

www.knauf.bg

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия 
материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти 
или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в 
случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, 
включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.


