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Todas as propriedades de cada um dos siste-
mas incluídos nesta documentação são apenas 
alcançáveis utilizando os componentes indica-
dos nos diferentes sistemas Knauf ou produtos 
recomendados pela Knauf.

Informação geral para o utilizador
Este catálogo contém informação sobre os sis-
temas Knauf focados na segurança, tais como 
paredes antibalas, antirroubo e de proteção con-
tra os raios- X.
Com a Knauf encontra soluções para resolver 
as suas necessidades de segurança. 
www.knauf.pt

A resistência ao fogo dos diferentes sistemas in-
cluídos neste documento resultam de ensaios rea-
lizados de acordo com a norma NP EN 1364-1. 
As variações dos diferentes sistemas não estão 
expressamente indicados no campo de aplica-
ção do ensaio, no entanto a espessura de placas 
mantêm-se ou aumenta quando comparado com 
o ensaio. Consideramos esta variação como não 
relevante para a resistência ao fogo. Aconselha-
mos a que seja tida em atenção esta variação re-
lativamente ao ensaio antes da sua instalação, e 
que seja consultada  a direção de obra.
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Para que um sistema construtivo possa garantir 
a máxima segurança de pessoas e edifícios, de-
ve escolher sistemas com elevado desempenho. 
Quer seja para proteger da radiação emitida por 
máquinas em edificios hospitalares, quer de in-
trusos ou de disparos em edifícios públicos e re-
sidenciais.

Sistemas leves que garantem a segurança 
de pessoas e edifícios 
› Peso reduzido
› Fáceis de instalar
› Excelente isolamento acústico
› Liberdade e versatilidade no design
› Resistência ao fogo
› Rápidos e limpos

Isolamento acústico
Rw = Índice ponderado de redução sonora dB 
sem transmissão de ruído através de outros ele-
mentos construtivos, de acordo com a norma 
NP EN ISO 717-1.

RA = Índice global de redução acústica, ponde-
rado A, em dBA, em conformidade com o Do-
cumento Básico de Proteção contra o Ruído do 
"Código Técnico de la Edificación" (CTE DB-HR).

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA
Disposição dos parafusos para um ótimo 
isolamento acústico

Índice

10 mm - Borde revestido com cartão 
15 mm - Borde cortado 
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Diamant
Knauf Diamant são placas de gesso laminado 
DFH1IR de acordo com a norma EN 520 e con-
sistem num núcleo de gesso especial hidrofu-
gado, revestido com cartão de alta qualidade.

Principais vantagens:
 ■ Aplicação universal
 ■ Superfície robusta, com elevada dureza su-
perficial

 ■ Maior capacidade de carga
 ■ Núcleo especial flexível para um alto isola-
mento acústico

 ■ Fácil de instalar

Sistemas de Segurança Knauf
Produtos para a sua segurança

Safeboard
Knauf Safeboard são placas sem chumbo, de prote-
ção contra a radiação emitida por equipamentos de 
raios -X e correspondem ao tipo DF de acordo com a 
norma EN 520.

Principais vantagens:
■ Proteção contra a radiação
■ Placa sem chumbo
■ Fácil de instalar



4_5

Designação  
conforme EN 520

Descrição

A Placa de gesso laminado que numa das faces pode-se aplicar um  
acabamento apropriado à base de gesso ou decorativo

D Placa de gesso laminado com densidade controlada

F Placa de gesso laminado com a coesão do núcleo melhorado a altas
temperaturas

H1 Placa de gesso laminado com reduzida capacidade de absorção de água

I Placa de gesso laminado com dureza superficial melhorada

R Placa de gesso laminado com resistência melhorada

Placas Knauf Resumo de Produtos Knauf

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA
Com placas Diamant e Safeboard devem-se 
utilizar sempre parafusos Diamant

Sistemas de Segurança Knauf - Placas

Tipo de placa Medidas em mm Designação 
conforme 
norma EN

Borde

Espessura Largura Tipo de borde
Placas de gesso conforme EN 520 Reação ao fogo A2-s1, d0 (B)

Standard 12,5 1200 A BA

Safeboard 12,5 625 DF CC

Diamant 12,5 1200 DFH1IR BA

Placas transformadas conforme NP EN 14190 Reação ao fogo A2-s1, d0 (C.3)

Antirradiação RX
Chumbo

12,5
+
Chumbo

600 Método
g CC

Placas de fibra de gesso conforme EN 15283-2 Reação ao fogo A1

Torro 28,0 599 GF-W1DIR1 BC



Parede Antibalas
Precaução, uso de armas de fogo

Requisitos e propriedades
De acordo com a norma EN 1522 a classificação 
FB4 corresponde ao maior calibre de armas cur-
tas, como a Remington Magnum 44, e também 
abrange os calibres de menor dimensão.
Em função do resultado do ensaio e do tipo de 
munição utilizada, será determinada uma classi-
ficação de resistência.
Esta será classificada com "S" se existir fragmen-
tação e "NS" quando não ocorra fragmentação/
estilhaços durante o ensaio.

Exemplo do resultado, após o ensaio
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Áreas de aplicação
Paredes antibalas que oferecem segurança onde 
existe uma maior necessidade de proteção.
Por exemplo: 

 ■ Bancos
 ■ Segurança pessoal
 ■ Embaixadas
 ■ Edifícios policiais
 ■ Instalações militares
 ■ Edifícios públicos
 ■ Zonas VIP
 ■ Salas de pânico

Classificação e requisitos para ensaios com pistolas e espingardas
Classe Tipo de arma Calibre Munição Condições do disparo

Tipo Massa

g

Distância

m

Velocidade

m/s

FB1 Espingarda 22LR L/RN 2,6 ± 0,1 10 ± 0,5 360 ± 10

FB2 Pistola 9 mm Luger FJ 1) /RN/SC 8,0 ± 0,1 5 ± 0,5 400 ± 10

FB3 Pistola 357 Mag. FJ 1) /CB/SC 10,2 ± 0,1 5 ± 0,5 430 ± 10

FB4 Pistola 357 Mag. FJ 1) /CB/SC 10,2 ± 0,1 5 ± 0,5 430 ± 10

Pistola 44 Rem. Mag. FJ 2) /FN/SC 15,6 ± 0,1 5 ± 0,5 440 ± 10

FB5 Espingarda 5,56 x 45 FJ 2) /PB/SCP1 4,0 ± 0,1 10 ± 0,5 950 ± 10

FB6 Espingarda 5,56 x 45 FJ 2) /PB/SCP1 4,0 ± 0,1 10 ± 0,5 950 ± 10

7,62 x 51 FJ 1) /PB/SC 9,5 ± 0,1 10 ± 0,5 830 ± 10

FB7 Espingarda 7,62 x 51 FJ 2) /PB/HC1 9,8 ± 0,1 10 ± 0,5 820 ± 10

• FJ= material em que é revestido o núcleo de chumbo das balas 1)Aço 2)Cobre
• L/RN (Lead, Round Nose): bala de chumbo de ponta redonda
• FJ/RN/SC (Full Jacketed, Round Nose, Soft Core): bala blindada de ponta redonda com núcleo de chumbo macio
• FJ/CB/SC (Full Jacketed, Coned Bullet, Soft Core): bala blindada cônica com núcleo de chumbo macio 
• FJ/FN/SC (Full Jacketed, Flat Nose, Soft Core): bala blindada de ponta plana com núcleo de chumbo macio
• FJ/PB/SCP1 (Full Jacketed, Pointed Bullet, Soft Core with Steel Penetrator): bala blindada pontiaguda com núcleo de chumbo macio com penetrador de aço
• FJ/PB/SC (Full Jacketed, Pointed Bullet, Soft Core): bala blindada pontiaguda com núcleo de chumbo macio 
• FJ/PB/HC1 (Full Jacketed, Pointed Bullet, Soft Core): bala blindada pontiaguda com núcleo duro de aço

Extrato de EN 1522:1998

Parede Antibalas



Copyright by Knauf Gips KG

Constituição W161.pt com montantes 100/50/0,6W161.pt com montantes 75/50/0,6

Parede antibalas FB4 
Classe de resistência FB4 NS

Parede antibalas FB4 com lã mineral 
Classe de resistência FB4 NS

2x Diamant               2x Diamant               

Vantagens adicionais
 ■ Knauf Diamant permite maiores cargas
 ■ Knauf Diamant garante uma superfície robusta e uma grande resistência aos impactos

W161.pt Knauf FB4
Parede Antibalas

O sistema de parede antibalas Knauf FB4 foi 
ensaiado na Beschussamt Ulm (instituição de 
provas balísticas de Ulm) e recebeu uma clas-
sificação de FB4 NS de acordo com a norma 
EN 1522.

Um produto para a sua segurança

Knauf Torro
A resistência é garantida com a utilização da 
placa de gesso com fibra Knauf Torro. A utiliza-
ção de duas placas Knauf Torro de 28 mm, ga-
rante que durante o disparo o projétil de calibre 
44 Remington Magnum pare a meio do caminho 
entre as duas placas (veja a imagem na página 
6). Isto deve-se a resistência da placa e a ductti-
bilidade (deformabilidade) do material. Significa 
que a energia cinética do projétil é absorvida pe-
la deformação plástica do mesmo e pela defor-
mação plástica do material da placa.

Um sistema seguro

Constituição
As paredes antibalas Knauf FB4 consistem nu-
ma estrutura metálica simples, duas camadas 
de placa de gesso com fibras Knauf Torro no in-
terior da estrutura e duas placas de gesso de al-
ta dureza Knauf Diamant de cada lado. A estru-
tura está firmemente fixa aos elementos cons-
trutivos que a flanqueiam. 
A variante com estrutura de montantes metáli-
cos de 75 mm oferece a versão mais estreita, 
enquanto que com o perfil de 100 mm pode-se 
também introduzir uma camada de lã mineral 
para melhorar o isolamento acústico.
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D

Modulação
≤ 600 mm

d
h

d
kg/m²

Peso

Dados Técnicos
Sistema Knauf Placas

mm
h D

mm
d
mm

Espessura

mm

Perfil

Em cada face Caixa de ar Montante
Knauf

Diamant
2x 12,5 139

139150100

W161.pt Knauf FB4

12575

Diamant
2x 12,5 20

Montantes 75/50/0,6

Montantes 100/50/0,6

59
9

Placa de gesso com fibras Knauf Torro

59
9

624 

aprox.

Parede antibalas

Sem lã 
mineral

Espessura 
parede

–

Espessura 
mínima de
lã 
mineral 1)

Resis-
tência
ao fogo

Isolamento acústico

53

48

RA
dBA

Rw
dB

56

49

1) Espessura de lã mineral (conforme NP EN 13162, incombustível), resistência ao fluxo de ar de acordo com NP EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²
2) Ensaio de Parede Knauf W112.pt com 2 placas Diamant de 12,5 mm a cada lado de acordo com a norma NP EN 1364-1

EI 1202)

EI 1202)

Altura máxima das paredes

Perfil Knauf

Montante 75/50/0,6

Montante 100/50/0,6

Espessura de aço
0,6 mm

Distância 
entre montantes

600

mm

600

W161.pt
Sem
Resistência ao fogo 
m

4,10

4,95

Com
Resistência ao fogo 
m

4,00

4,00

624
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D

Modulação
≤ 600 mm

d
h

d
kg/m²

Peso

Dados Técnicos
Sistema Knauf Placas

mm
h D

mm
d
mm

Espessura

mm

Perfil

Em cada face Caixa de ar Montante
Knauf

Diamant
2x 12,5 139

139150100

W161.pt Knauf FB4

12575

Diamant
2x 12,5 20

Montantes 75/50/0,6

Montantes 100/50/0,6

59
9

Placa de gesso com fibras Knauf Torro

59
9

624 

aprox.

Parede antibalas

Sem lã 
mineral

Espessura 
parede

–

Espessura 
mínima de
lã 
mineral 1)

Resis-
tência
ao fogo

Isolamento acústico

53

48

RA
dBA

Rw
dB

56

49

1) Espessura de lã mineral (conforme NP EN 13162, incombustível), resistência ao fluxo de ar de acordo com NP EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²
2) Ensaio de Parede Knauf W112.pt com 2 placas Diamant de 12,5 mm a cada lado de acordo com a norma NP EN 1364-1

EI 1202)

EI 1202)

Altura máxima das paredes

Perfil Knauf

Montante 75/50/0,6

Montante 100/50/0,6

Espessura de aço
0,6 mm

Distância 
entre montantes

600

mm

600

W161.pt
Sem
Resistência ao fogo 
m

4,10

4,95

Com
Resistência ao fogo 
m

4,00

4,00

624
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D

Modulação
≤ 600 mm

d
h

d

kg/m²

Peso

Dados Técnicos
Sistema Knauf Placas

mm
h D

mm
d
mm

Espessura

mm

Perfil

Em cada face Caixa de ar Montante
Knauf

Diamant
2x 12,5 139

139150100

W161.pt Knauf FB4

12575

Diamant
2x 12,5 20

Montantes 75/50/0,6

Montantes 100/50/0,6

59
9

Placa de gesso com fibras Knauf Torro

59
9

624 

aprox.

Parede antibalas

Sem lã 
mineral

Espessura 
parede

–

Espessura 
mínima de
lã 
mineral 1)

Resis-
tência
ao fogo

Isolamento acústico

53

48

RA
dBA

Rw
dB

56

49

1) Espessura de lã mineral (conforme NP EN 13162, incombustível), resistência ao fluxo de ar de acordo com NP EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²
2) Ensaio de Parede Knauf W112.pt com 2 placas Diamant de 12,5 mm a cada lado de acordo com a norma NP EN 1364-1

EI 1202)

EI 1202)

Altura máxima das paredes

Perfil Knauf

Montante 75/50/0,6

Montante 100/50/0,6

Espessura de aço
0,6 mm

Distância 
entre montantes

600

mm

600

W161.pt
Sem
Resistência ao fogo 
m

4,10

4,95

Com
Resistência ao fogo 
m

4,00

4,00

624
n	Formato: 624 x 599 mm 
n	Espessura: 28 mm
n		Fibra de gesso de elevada 

resistência
n	Densidade: ≥ 1500 kg/m³
n	Duas placas no interior  

da parede
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Parede Antibalas Knauf FB4
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Modulação
600 mm

Detalhes E 1:5
W161.pt-A1 Encontro com muro - 1ª secção

Banda acústica

2x 12,5 mm Diamant
2x 28 mm Torro

W161.pt-B1 Juntas

W161.pt-D1 Esquina

Canal 75/40/0,6
Montante 75/50/0,6

W161.pt-A3 Encontro com parede

Uniflott
Montante 75 mm

Direção da bala

Direção da bala

Exemplo Montante 75
Secção horizontal

Parafuso Diamant XTN
Parafuso Diamant XTN

2x 28 mm Torro
2x 12,5 mm Diamant

Tratamento de juntas 
2x 12,5 mm Diamant

2x 12,5 mm Diamant 
Parafuso Diamant XTN 
Parafuso LN 3,5x11, 
a ≤ 250 mm

Montante 75 mm
Cravar o montante 

com o canal

2x 28 mm
Torro

2x 28 mm Torro

W161.pt Knauf FB4
Estrutura simples de 75 mm - com duas placas Knauf Diamant de cada lado
e placas intermédias Knauf Torro no interior

 ► Características do sistema
n		 Modulação 600 mm
n		 Perfil de 75 mm
n		 2 placas Knauf Torro de 28 mm no interior
n		 2 placas Knauf Diamant de 12,5 mm  

de cada lado
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Modulação
600 mm

Detalhes E 1:5
W161.pt-A1 Encontro com muro - 1ª secção

Banda acústica

2x 12,5 mm Diamant
2x 28 mm Torro

W161.pt-B1 Juntas

W161.pt-D1 Esquina

Canal 75/40/0,6
Montante 75/50/0,6

W161.pt-A3 Encontro com parede

Uniflott
Montante 75 mm

Direção da bala

Direção da bala

Exemplo Montante 75
Secção horizontal

Parafuso Diamant XTN
Parafuso Diamant XTN

2x 28 mm Torro
2x 12,5 mm Diamant

Tratamento de juntas 
2x 12,5 mm Diamant

2x 12,5 mm Diamant 
Parafuso Diamant XTN 
Parafuso LN 3,5x11, 
a ≤ 250 mm

Montante 75 mm
Cravar o montante 

com o canal

2x 28 mm
Torro

2x 28 mm Torro
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Modulação
600 mm

Detalhes E 1:5
W161.pt-A12

Fixações a ≤ 500 mm 
Vedação elástica

Encontro com muro - Última secção

W161.pt-VU11 Encontro com laje inferiorW161.pt-D11 Esquina
Perfil esquina

Canal 100/35/0,6 
Montante 100/50/0,6

2x 28 mm Torro

Exemplo Montante 100
W161.pt-VO11 Encontro com laje superior 

Cravar o Angular L 30/25 
com o canal

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica
Parafuso Diamant XTN

Cravar o montante
de 100 mm com o canal
2x 12,5 mm Diamant

2x 12,5 mm Diamant

Parafuso LN 3,5x11, 
a ≤ 250 mm

2x 12,5 mm Diamant  

Lã mineral

Cravar o montante
de 100 mm com o canal

Uniflott

Lã mineral 
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W161.pt Knauf FB4 
Estrutura simples de 100 mm - com duas placas Knauf Diamant de cada lado
e placas intermédias Knauf Torro no interior

 ► Características do sistema
 ■ Modulação 600 mm
 ■ Perfil de 100 mm
 ■ 2 placas Knauf Torro de 28 mm no interior
 ■ 2 placas Knauf Diamant 12,5 mm de  

cada lado
 ■ Lã mineral para um maior isolamento 

acústico

Parede Antibalas Knauf FB4
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600 mm
Modulação  

600 mm 575 mm
1ª secção

Torro vertical cortada
Secção stándard 

Torro vertical
Penúltima secção 
Torro horizontal

Última secção
Torro cortada

Sistema

Montagem 1ª secção

Esquema - Medidas em mm

Direção da montagem
2x 12,5 mm Diamant

Montante Knauf

2x 28 mm Torro (b = 574, h = 624)

Secção horizontal 

Por motivos de montagem 
rodar o último montante

624

To
rro

To
rro

ro
ro

624

1 3

574

574

Ap
ro

x. 
 30

0 m
m 

ro
ro

2

Instalação
 ■ Preparar o canal U para fixar às lajes inferio-
res e superiores, colocar a banda acústica 
Knauf no verso e fixar com fixações adequa-
das, confirmar que a união entre o canal e o 
pavimento é perfeita.
Distância entre elementos de fixação à laje 
inferior e superior

Altura Fixações 
verticais

Fixações  
horizontais

≤ 3 m 1 m 1 m 
> 3 até ≤ 5 m 0,5 m 1 m 

 ■ Colocar banda acústica Knauf no verso dos 
montantes de arranque e fixar à parede em 
que a montagem começa. Distância máxima 
entre fixações 1 m, e no mínimo 3 fixações 
por peça. As fixações dos perfis às zonas ma-
ciças devem-se realizar com fixações e bu-
chas adequadas.

Para fixar a primeira placa intermédia Knauf 
Torro ao montante aplicar adesivo acrílico, 
deslizar a placa (corte a largura a 574 mm) 
verticalmente e pressionar firmemente con-
tra o montante (se necessário utilizar um 
martelo de borracha).

Reduzir a altura da segunda camada aprox. 
300 mm e colar com dois cordões de ade-
sivo acrílico.

Montar as seguintes placas Knauf Torro 
alternando as juntas aprox. 300 mm e fi-
xar ambas camadas com adesivo acrílico.  
Cortar e colocar a placa superior Knauf 
Torro em função da altura. Aplicar adesivo  
acrílico na base do seguinte montante. Co-

1

3

W161.pt Knauf FB4 
Instalação

locá-lo colando a base às placas Knauf 
Torro, encaixar no canal e cravar. Aplicar 
silicone acrílico no núcleo do novo montan-
te para continuar a instalação.

Na segunda seção colocar as placas Knauf 
Torro verticalmente (largura 599 mm) na es-
trutura para manter a distância entre mon-
tantes de 600 mm, e respeitar a alternância  
das juntas (aprox. 300 mm). Instalar os mon-
tantes como na figura 3.

Continuar a sequência de montagem até 
que tudo esteja instalado com 2x 28 mm 
Knauf Torro. Atenção: Rodar o último mon-
tante.

4

5

Knauf Torro en el interior

2
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600 mm
Modulação  

600 mm 575 mm
1ª secção

Torro vertical cortada
Secção stándard 

Torro vertical
Penúltima secção 
Torro horizontal

Última secção
Torro cortada

Sistema

Montagem 1ª secção

Esquema - Medidas em mm

Direção da montagem
2x 12,5 mm Diamant

Montante Knauf

2x 28 mm Torro (b = 574, h = 624)

Secção horizontal 

Por motivos de montagem 
rodar o último montante

624

To
rro

To
rro

ro
ro

624

1 3

574

574

Ap
ro

x. 
 30

0 m
m 

ro
ro

2
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Se
pa

ra
çã

o
ap

ro
x. 

30
0 m

m

575
Modulação

≤ 600600

Montagem de secção standard desde 2ª até a penúltima 

Montagem da última secção Sobrepor as juntas

Secção vertical

2x 12,5 mm Diamant
2x 28 mm Torro

Pe
rfil

 A
ng

ula
r L

 30
/25

59
9

Ro
da

r o
 úl

tim
o m

on
tan

te

To
rro

To
rro

To
rro

To
rro

To
rro

624
To

rro
To

rro

Ro
da

r o
 úl

tim
o m

on
tan

te

4 5

6

Esquema - Medidas em mm

574

Ap
ro

x. 
 30

0 m
m 

ro
ro

624

599 To
rro

ro
ro

624

599

624

599

599

62
4

Torro

Torro

624

599

624

Torro

Torro
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A última secção da parede fixa-se com o 
perfil Angular L 30/25 da Knauf. Colocar 
primeiro o angular no canal. Aplicar prévia-
mente o adesivo acrílico no verso do perfil, 
colocar no canal, cravar e fixar ao supor-
te com fixações a cada 500 mm aproxima-
damente. Entre o Angular e a placa Knauf 
Torro colar com adesivo acrílico umas tiras 
de placa de gesso (aprox. 40x40x12,5 mm) 
com uma separação de aprox. 1 m. Colo-
car a placa Knauf Torro contra o Angular e 
fixar um segundo Angular do outro lado da 
parede alinhado com o canal.

6

Nota
 ■ Colocar a placa Knauf Torro sob pressão na es-
trutura.

 ■ Para a estrutura metálica de 100 mm:
Alinhar corretamente as placas Knauf Torro no 
interior da parede, colar os pedaços de placa de 
gesso (aprox. 40x40x12,5 mm) com uma sepa-
ração aprox. 1 m. com adesivo acrílico. Segu-
rar com uma tira (ou pedaços duplos de placa 
de gesso) no lado oposto do perfil entre a aba 
do perfil e a placa Knauf Torro (retirar quando 
for instalar a lã mineral e antes de colocar as 
placas).

 ■ Para aberturas de portas e janelas, consultar os 
fabricantes préviamente. A estrutura da zona de 
aberturas deve se dimensionada tendo em con-
ta a carga das placas Knauf Torro (84 kg/m2).

Parede Antibalas Knauf FB4
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Aplicação das placas Knauf Esquema - Medidas em mm
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Aplicar verticalmente as placas Diamant 
Duas placas

Modulação Largura placa Diamant

Revestir com placas Knauf Diamant na posição vertical.
Modulação 600 mm.
As juntas horizontais de placas adjacentes devem-se alternar a uma distância de ≥ 400 mm.
As juntas horizontais de diferentes camadas de placas também se devem alternar.
Alternar as juntas verticais nas diferentes camadas de placas.

transversal

Instalação das placas Knauf 
 ■ Aparafusar as placas conforme a tabela.
 ■ Começar a aparafusar de um extremo da pla-
ca ou do centro para os lados de forma a evi-
tar movimento.

 ■ Pressionar e aparafusar as placas Knauf fir-
memente à estrutura.

W161.pt Knauf FB4 
Instalação, montagem e tratamento de juntas

Tratamento de juntas
 ■ Tratamento de juntas e superficial ver página 90.

Placas Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura em mm

Espessura s ≤ 0,7 mm
Parafuso Diamant

Espessura 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm
Parafuso Diamant

2x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 mm

XTN XTB

Distância máxima entre parafusos Fixação das placas à estrutura com parafusos Knauf

Largura 1200 mm

1ª camada 2ª camada

2x Diamant 700 mm 250 mm

Placas
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Produto Unidade Valor médio

Estrutura

Tratamento de juntas

m

m

ud.

0,7

2,0

1,2

14
30

2,5

Placa
Diamant 12,5 mm m² 4,0

Perfil Angular L 30/25 m
Torro 28 mm,  624x599 mm m²

0,5
2,0

m² s/nec.

mCanal Knauf       75/40/0,6 
Canal Knauf        100/35/0,55
Montante Knauf      75/50/0,6 
Montante Knauf     100/50/0,6

opc.

opc.

4,00 m

2,7
5 m

m
ud.

Acessórios para esquinas
Perfil de proteção de esquinas 30/30 
Parafuso Knauf LN
Tiras de placa Torro de largura 2x 75 mm ou 2x 100 mm ud.

Consumo de material por m² de parede

s/nec.
s/nec.
s/nec.

As quantidades referem-se a uma superfície de:
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta requisitos construtivos específicos 
s/nec. = Segundo necessidade

Knauf Unik

Cinta de juntas
Banda de dilatação
Perfil de proteção de esquinas 23/14 
Perfil de proteção de esquinas 30/30 
Fita para proteção de esquinas de 52 mm

m
m 1,7

s/nec. 

s/nec. m

kg 0,8

Parafusos
1ª camada
2ª camada

W161.pt

Lã mineral
Fixação (em função do suporte) ud.
Adesivo para montar Knauf Torro s/nec.ud.

Knauf Uniflott

Banda acústica

opc. 70/3,2 mm
95/3,2 mm

opc.
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600600 1200

Aplicação das placas Knauf Esquema - Medidas em mm
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Aplicar verticalmente as placas Diamant 
Duas placas

Modulação Largura placa Diamant

Revestir com placas Knauf Diamant na posição vertical.
Modulação 600 mm.
As juntas horizontais de placas adjacentes devem-se alternar a uma distância de ≥ 400 mm.
As juntas horizontais de diferentes camadas de placas também se devem alternar.
Alternar as juntas verticais nas diferentes camadas de placas.

transversal
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Parede Antibalas Knauf FB4



Propriedades
Resistência  à intrusão é a caracteristica dos 
elementos construtivos  de resistirem à tentativa 
de acesso a áreas protegidas com o uso de for-
ça e ferramentas. As construções resistentes à 
intrusão também foram desenvolvidas para se-
rem resistentes à evasão, tais como prisões, ou 
esquadras de policia.

Tipo de ladrão, método de roubo e risco
Classes de resistência 1 a 3
As classes de resistência 1, 2 e 3 referem-se 
ao nível de ataque normalmente associado a la-
drões ocasionais ou oportunistas onde não há 
uso excessivo da força e são usadas ferramen-
tas manuais e comuns. Estes métodos de rou-
bo evitam principalmente o ruído e riscos des-
necessários.
O risco aumenta com o tempo e as classes de 
resistência estão classificadas em função do 
tempo utilizado.

Classes de resistência 4 a 6
As classes 4,5 e 6 estão normalmente associa-
das a ladrões experientes e profissionais com 
alvos específicos e com objectivos definidos. 
Ataques normalmente planeados e com conhe-
cimento sobre os obstáculos a ultrapassar.
O factor tempo bem como o ruído não desem-
penham um papel importante, e é frequente o 
uso de ferramentas potentes e motorizadas (fer-
ramentas manuais) podendo ser assumido que 
se trata de crime organizado.

Parede Antirroubo
"A ocasião faz o ladrão"

Classe de 
resistência

Tempo de  
resistência

Tempo total

minutos minutos
RC 2 3 15
RC 3 5 20

Tempos de ensaio para classificaçãoTentativa de intrusão com pé de cabra

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA
 ■ Em geral, nos roubos o tempo é limitado 

e é um fator determinante

1

3
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Métodos de intrusão e tentativas  
de acesso

(Extrato EN 1627:2011)

RC 2
O ladrão ocasional também tenta entrar usan-
do ferramentas simples, como chave de fendas, 
alicates, pé de cabra e, no caso de grelhas e 
dobradiças visíveis, utiliza pequenas serras ma-
nuais.

RC 3
O ladrão tenta entrar com pé de cabra, uma cha-
ve de fendas adicional e ferramentas manuais 
como um pequeno martelo e berbequim mecâ-
nico. 

RC 4
O ladrão com prática também usa um martelo 
pesado, machado, um berbequim motorizado 
com baterias. O martelo pesado, o machado e a 
broca fornecem ao ladrão um maior número de 
métodos de ataque. 

Campo de aplicação
A resistência à efração pode ser necessaria nos 
edificios de alta qualidade em paredes que se-
parem zonas privadas de zonas comuns ou di-
visão entre casas, bem como na construção de 
edifícios para resistir às tentativas de entrada no 
imóvel e acesso não autorizado aos dados, por 
exemplo:

 ■ Moradias
 ■ Edifícios públicos (museus, etc)
 ■ Locais de eventos com uso intensivo
 ■ Bancos
 ■ Estabelecimentos prisionais
 ■ Edifícios de empresariais
 ■ Lojas de produtos de alto valor (p. ex joalharia, 
produtos de eletrónica, etc)

Classe de resistência conforme

ENV 1627:1999 EN 1627:2011
– RC 1 N
– RC 2 N
WK 2 RC 2
WK 3 RC 3
WK 4 RC 4
WK 5 RC 5
WK 6 RC 6

Classificação

 ■ Para simplificar e melhorar a compreensão, usaremos o termo RC.
WK: Widerstandsklasse (em alemão)
RC: Resistance Class (em inglês)

Parede Antirroubo

2

4

proteção



1x Chapa de aço

Constituição W118.pt RC2

2x Diamant +

Parede de segurança resistente à efração RC 2 
Estrutura simples, chapa de aço entre as placas

Parede de segurança Knauf RC2
Tempo de resistência: 3 min / Tempo máximo: 15 min

Resistência à efração RC 2

Constituição
A parede de segurança Knauf RC2 é compos-
ta por uma estrutura metálica com duas placas 
Diamant de cada lado e uma chapa de aço co-
locada horizontalmente entre as placas. A estru-
tura metálica está fixa em todo o perímetro. A lã 
mineral pode ser inserida no interior da parede 
para cumprir com as exigências de isolamento 
térmico e acústico.

Pode-se instalar portas nas paredes de segu-
rança da Knauf. As aberturas das portas devem 
ser planeadas de acordo com a página 28 e em 
conformidade com as instruções do fabricante 
das portas.

Ferramentas de entrada forçada
 ■ Martelo de borracha
 ■ Alicates extensíveis ou de bico 
 ■ Chave de fendas
 ■ Tubo de extensão
 ■ Diferentes serras para metal
 ■ Alavancas

Ferramentas básicas de roubo

Ferramentas adicionais para RC 2

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA
 ■ Como paredes de separação entre viven-

das oferecem uma delimitação adicional 
entre moradias adjacentes, bem como re-
sistência ao fogo e isolamento acústico.

Vantagens adicionais para o dia-a-dia
 ■ Superfície robusta e de elevada qualidade com a placa Diamant
 ■ Com montantes Knauf 75/50/0,7 (largura de 75 mm e espessura de 
aço de 0,7 mm) cargas permitidas até 1,5 kN/m sem necessidade 
de reforço

 ■ Este sistema aumenta o espaço interior útil
 ■ Excelente isolamento acústico



1x Chapa de aço

Constituição W118.pt RC2

2x Diamant +

Parede de segurança resistente à efração RC 2 
Estrutura simples, chapa de aço entre as placas

Copyright by Knauf Gips KG

D

Modulação d
h

d
≤ 600 mm

Diamant

Dados Técnicos
Sistemas Knauf

W118.pt RC2
kg/m²

Peso

mm
h D

mm
d
mm

Espessura

Perfil

Caixa de ar Montante

2x 12,5

Chapa de aço
1x 0,5 mm

+

100

48

75

151

99

126 64 60

80

40

Parede antirroubo

Em cada face 

Doble placa

Resis-
tência
ao fogo

Espessura 
parede

Isolamento acústicoPlacas

61

63

66

64

66

68

RA
dBA

Rw
dB

Knauf

mm
aprox.

Sem lã 
mineral

EI 1202)

Espessura 
mínima 
de lã 
mineral 1)

W118.pt RC2

Altura máxima das paredes

Perfil Knauf

Montante 48/50/0,6

Montante 100/50/0,6 

Montante 75/50/0,6 

Espessura de aço
0,6 mm

Distância
entre montantes

600

mm

600

600

Sem
Resistência ao fogo 
m

(dupla placa)

4,70

7,20

9,30

Con
Resistência ao fogo  
m

4,00

4,00

4,00

1)	Espessura	de	lã	mineral	(conforme	NP	EN	13162,	incombustível),	resistência	ao	fluxo	de	ar	de	acordo	com	a	NP	EN	29053:	r	≥	5	kPa·s/m²
2) Ensaio da Parede Knauf W112.pt com 2 placas Diamant de 12,5 mm em cada lado sob a norma NP EN 1364-1
n	Em letras itálicas, valores de isolamento acústico em itálico estimados a partir de ensaios de outros sistemas
n	Chapa de aço (conforme EN 10130 e NP EN 10152)

n	 Bobine ou chapa 
n	 Galvanizado
n	 Qualidade do aço: DC01+ZE
n	 Espessura nominal: ≥ 0,5 mm
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W118.pt Parede de segurança Knauf RC2
Estrutura simples

Parede de segurança Knauf RC2

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf com  
estrutura metálica

proteção
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≥ 50

Sobrepor verticalmente as juntas 
mínimo 100 mm
≥ 50

≥ 100

Juntas de chapas de aço-RC2Secção horizontal

W118.pt-RC2-A1 W118.pt-RC2-A3

W118.pt-RC2-B1

Detalhes E 1:5 Medidas em mm

 Encontro com paredeEncontro com muro

Juntas

2x 12,5 mm Diamant 2x 12,5 mm Diamant

Parafuso Diamant XTN 

Uniflott + Banda de dilatação

Montante Knauf
Banda acústica 

1x chapa de aço ≥ 0,5 mm

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm

Parafuso Diamant XTN 3,9x38 
a ≤ 500 mm

Montante Knauf

Parafuso Diamant XTN

Tratamento de juntas
Canal Knauf

Unir montante e canal com 
rebites de aço

(Esquema)

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm

1x chapa de aço ≥ 0,5 mm 1x chapa de aço ≥ 0,5 mm de cada lao

Chapa de aço 
se for necessário

≤ 600 mm
Modulação

1x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
2x 12,5 mm Diamant

Canal Knauf
Montante Knauf

W118.pt Parede de segurança Knauf RC2
Estrutura simples com placa Diamant

 ► Características do sistema
 ■ Modulação ≤ 600 mm
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ 2 placas Diamant de cada lado
 ■ 1 chapa de aço ≥ 0,5 mm de cada lado
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Detalhes E 1:5

W118.pt-RC2-D1 Esquina

W118.pt-RC2-VO1

W118.pt-RC2-VU1

W118.pt-RC2-VM1Encontro com laje superior

Encontro com laje inferior

Juntas Secção vertical

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica

Unir montante e canal com
rebites de aço

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm
2x 12,5 mm Diamant

Unir montante e canal 
com rebites de aço

Uniflott

Parafuso Diamant
XTN 3,9x38
a ≤ 250 mm

Montante Knauf

1x chapa
de aço ≥ 0,5 mm

Canal Knauf

Parafuso Diamant XTN 
Tratamento de juntas

Montante Knauf
2x 12,5 mm Diamant
1x chapa de aço ≥ 0,5 mm

1x chapa
de aço
≥ 0,5 mm

20_21

Distância máxima entre elementos de fixação
Fixação de canais à laje superior e inferior
Altura Bucha metálica 

(betão armado)
Bucha com prego

m mm mm

≤ 3 500 500

> 3 até ≤ 5 500 500

> 5 até ≤ 6,50 500 500

> 6,50 até ≤ 12 1) 500 –

Parede de segurança Knauf RC2

1) Observar altura máxima
 ■ Os montantes de arranque devem fixar-se firmemente à construção original com uma separação 
máxima de 500 mm

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf com  
estrutura metálica

proteção



Constituição W119.pt RC2

2x Diamant + 1x Chapa de aço

Parede de segurança resistente à efração RC2 
Estrutura dupla, chapa de aço entre as placas

Constituição W119.pt RC2

2x Diamant + 1x Chapa de aço

Parede de segurança resistente à efração RC2 
Estrutura dupla, chapa de aço entre as placas

W119.pt Parede de segurança Knauf RC2
Dupla estrutura com placa Diamant

Vantagens adicionais para o dia-a-dia
 ■ Superfícies robustas e de alta qualidade com a placa Diamant
 ■ Com montantes Knauf 75/50/0,7 (largura de 75 mm e espessura de 
aço de 0,7 mm) cargas permitidas até 1,0 kN/m sem necessidade 
de reforço
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D

Modulação d
h

d
≤ 600 mm

Dados Técnicos
Sistemas Knauf

mm
h D

mm
d
mm

Espessura

mm

Perfil

Caixa de ar

Parede antirroubo

Em cada face

Diamant
2x 12,5

Chapa de aço
1x 0,5 mm

+

256

152

206 2x 60

2x 80

2x 402x 48
101

2x 75
155

2x 100
205

Placas

67

68

70

72

Rw
dB

69

72

74

Espessura
parede

Peso

Sem 
lã mineral

Montante

Isolamento acústico

Knauf

RA
dBA

Espessura
mínima
da lã 
mineral 1)

W119.pt RC2 Dupla placa

Resis-
tência 
ao fogo

EI 1202)

kg/m²
aprox.

Altura máxima de paredes

Perfil Knauf W119.pt RC2 (dupla placa) 
Sem
Resistência ao fogo 
m

Montante 48/50/0,6

Montante 100/50/0,6 

Montante 75/50/0,6 

Espessura de aço
0,6 mm

600

mm

600

600

Com
Resistência ao fogo 
m

3,25 3,25

4,50 4,00

5,50 4,00

Distância 
entre montantes

1)	Espessura	de	lã	mineral	(de	acordo	com	NP	EN	13162,	incombustível),	resistência	ao	fluxo	de	ar	conforme	NP	EN	29053:	r	≥	5	kPa·s/m²
2) Ensaio da Parede Knauf W115.pt com 2 placas Corta-fogo DF de 12,5 mm em cada lado sob a norma NP EN 1364-1
n	 Em letras itálicas, os valores de isolamento acústico dos ensaios de Paredes Knauf W115.pt com placa Diamant (sem chapa de aço)
n	 Chapa de aço (conforme EN 10130 e NP EN 10152)

n	 Bobine ou chapa
n	 Galvanizado
n	 Qualidade do aço: DC01+ZE
n	 Espessura nominal: ≥ 0,5 
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Parede de segurança Knauf RC2

W119.pt Parede de segurança Knauf RC2
Dupla estrutura

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf com 
     estrutura metálica

proteção
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≥ 50 ≥ 50
≥ 100

Juntas de chapas de aço-RC2

W119.pt-RC2-A1 W119.pt-RC2-A3

W119.pt-RC2-B1

Detalhes E 1:5 Medida em mm

Encontro com paredeEncontro com muro

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica

Montante Knauf

2x 12,5 mm Diamant 2x 12,5 mm Diamant

(Esquema)Juntas Secção horizontal

1x chapa de aço ≥ 0,5 mm em cada lado

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm

Montante Knauf

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm

Parafuso Diamant XTN 3,9x38 
a ≤ 500 mm

Sobrepor verticalmente as 
juntas mínimo 100 mm

Canal KnaufTratamento de juntas

Parafuso Diamant XTN 1x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Chapa de aço
se for necessário

≤ 600 mm
Modulação

1x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
2x 12,5 mm DiamantMontante Knauf

Canal Knauf

 ► Características do sistema
 ■ Modulação ≤ 600 mm
 ■ Duplo perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ 2 placas Diamant em cada lado
 ■ 1 chapa de aço ≥ 0,5 mm de cada lado

W119.pt Parede de segurança Knauf RC2
Estrutura dupla com placa Diamant
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Detalhes E 1:5

Unir montante e canal 
com rebites de aço

W119.pt-RC2-VO1 Encontro com laje superior W119.pt-RC2-VM1 Juntas Secção vertical

W119.pt-RC2-VU1 Encontro com laje inferior W119.pt-RC2-D1 Esquina

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica

1x chapa
de aço
≥ 0,5 mm

Montante Knauf

Parafuso Diamant
XTN 3,9x38
a ≤ 250 mm

1x chapa
de aço ≥ 0,5 mm
Canal Knauf

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm
2x 12,5 mm Diamant 
Tiras de banda acústica 
a ≤ 500 mm
Unir montante e canal 
com rebites de aço

Uniflott

Tiras de banda acústica 
a ≤ 500 mm

Parafuso Diamant XTN 
Tratamento de juntas

Montante Knauf
2x 12,5 mm Diamant
1x chapa de aço ≥ 0,5 mm

≤ 
50

0
≤ 

50
0

≤ 
50

0

Separação
com tiras de banda acústica
cada 500 mm

Separação W119.pt RC2 duplo perfil

Copyright by Knauf Gips KG

≥ 50 ≥ 50
≥ 100

Juntas de chapas de aço-RC2

W119.pt-RC2-A1 W119.pt-RC2-A3

W119.pt-RC2-B1

Detalhes E 1:5 Medida em mm

Encontro com paredeEncontro com muro

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica

Montante Knauf

2x 12,5 mm Diamant 2x 12,5 mm Diamant

(Esquema)Juntas Secção horizontal

1x chapa de aço ≥ 0,5 mm em cada lado

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm

Montante Knauf

1x chapa de aço
≥ 0,5 mm

Parafuso Diamant XTN 3,9x38 
a ≤ 500 mm

Sobrepor verticalmente as 
juntas mínimo 100 mm

Canal KnaufTratamento de juntas

Parafuso Diamant XTN 1x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Chapa de aço
se for necessário

≤ 600 mm
Modulação

1x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
2x 12,5 mm DiamantMontante Knauf

Canal Knauf

24_25

Parede de segurança Knauf RC2

Distância máxima entre elementos de fixação
Fixação de canais à laje superior e inferior
Altura Bucha metálica 

(betão armado)
Bucha com prego

m mm mm

≤ 3 500 500

> 3 até ≤ 5 500 500

> 5 até ≤ 6,50 1) 500 500

1) Observar a altura máxima
 ■ Os montantes de arranque devem fixar-se firmemente à construção original com uma separação 
máxima de 500 mm.

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf com 
     estrutura metálica

proteção
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Sem resistência ao fogo

Sem resistência ao fogo

b x h ≤ 100 cm²
b : h → 1:1 até 1:2

b x h

b x h ≤ 600 cm²
b : h → 1:1 até 1:4

Modulação 600 mm 

b x h

Modulação 600 mm 

b x h

Modulação 600 mm 

Montante adicional

Elemento ≤ 100 cm²

Elemento ≤ 600 cm² 

Abertura para instalações

Angular L 30/25

Parafuso Diamant XTN

Esquema - Medidas em mm

Montante adicional 

Montante adicional
Montante adicional

Sem resistência ao fogo

Montagem em W119.pt duplo perfil

Copyright by Knauf Gips KG

a ≤ 20 mm

a 20 a
≥

20
≥

Sem resistência ao fogo

a 20 a
≥

20
≥

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

a ≤ 20 mm

20≥20≥
a

+ 
5

b
a

W118.pt-RC2-VO2

Medidas em mm

W118.pt-RC2-BFU1

1x chapa de aço Parafuso Diamant XTB

Perfil UA
Parafuso Diamant XTN

Montante Knauf
      Canal Knauf
Perfil esquina, se necessário

2x 12,5 mm Diamant

Encontro flutuante com laje - Detalhes E 1:5 Medidas em mm

Juntas de dilatação - Detalhes E 1:5

Consultar para maiores deflexões da laje ou maiores alturas da parede
Nos encontros flutuantes não aparafusar as placas ao canal 

W119.pt-RC2-BFU1
Sem resistência ao fogo

1x chapa de aço Parafuso Diamant XTB

2x 12,5 mm Diamant
Parafuso Diamant XTN

Canal Knauf

Vedação elástica

a

Altura de parede permitida: ≤ 6,50 m

Perfil angular
Fixação adequada 
≥ 6 mm; a ≤ 500 mm;
alternada

Tiras de placa Knauf 
(altura em função da
deflexão da laje)

Montante Knauf
      Canal Knauf
Perfil esquina, se necessárioPerfil UA

Aberturas para instalações
As aberturas para instalações podem colocar-se 
em qualquer lugar entre estruturas de suporte 
seguindo as seguintes regras:

 ■ Até 100 cm² de área de abertura, máximo 2 
aberturas não diretamente opostas em ca-
da espaço entre montantes (distância verti-
cal ≥ 1 m).

 ■ Até 600 cm² de área de abertura, máximo 1 
abertura não diretamente oposta em cada es-
paço entre montantes (e não no último espa-
ço entre montantes antes de uma porta). É  
necessário reforçar a abertura com o perfil 
Angular L e colocar um montante adicional.

Observar a proporção admissível das dimen-
sões de abertura de acordo com os detalhes an-
teriores.

Aviso
As aberturas podem ter um impacto negativo no 
isolamento acústico.

Juntas de dilatação
Assumir as juntas de dilatação da construção 
original na parede de segurança. Em paredes 
contínuas recomendam-se juntas de dilatação a 
cada 15 metros aproximadamente.

Encontro flutuante com laje
O tipo de fixação à laje depende das deforma-
ções esperadas dos elementos construtivos ad-
jacentes após instalação das paredes.
Quando se preveja uma deflexão da laje, devem-
se realizar encontros flutuantes.

Parede de segurança Knauf RC2
Aberturas para instalações, juntas de dilatação e encontro flutuante 

Realize encontros flutuantes para que as de-
formações esperadas possam ocorrer entre 
a parede e o elemento construtivo adjacente.
Os requisitos para a resistência ao fogo e o 
isolamento acústico devem ser levados em 
conta durante a planificação.
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Sem resistência ao fogo

Sem resistência ao fogo

b x h ≤ 100 cm²
b : h → 1:1 até 1:2

b x h

b x h ≤ 600 cm²
b : h → 1:1 até 1:4

Modulação 600 mm 

b x h

Modulação 600 mm 

b x h

Modulação 600 mm 

Montante adicional

Elemento ≤ 100 cm²

Elemento ≤ 600 cm² 

Abertura para instalações

Angular L 30/25

Parafuso Diamant XTN

Esquema - Medidas em mm

Montante adicional 

Montante adicional
Montante adicional

Sem resistência ao fogo

Montagem em W119.pt duplo perfil

Copyright by Knauf Gips KG

a ≤ 20 mm

a 20 a
≥

20
≥

Sem resistência ao fogo

a 20 a
≥

20
≥

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

a ≤ 20 mm

20≥20≥
a

+ 
5

b
a

W118.pt-RC2-VO2

Medidas em mm

W118.pt-RC2-BFU1

1x chapa de aço Parafuso Diamant XTB

Perfil UA
Parafuso Diamant XTN

Montante Knauf
      Canal Knauf
Perfil esquina, se necessário

2x 12,5 mm Diamant

Encontro flutuante com laje - Detalhes E 1:5 Medidas em mm

Juntas de dilatação - Detalhes E 1:5

Consultar para maiores deflexões da laje ou maiores alturas da parede
Nos encontros flutuantes não aparafusar as placas ao canal 

W119.pt-RC2-BFU1
Sem resistência ao fogo

1x chapa de aço Parafuso Diamant XTB

2x 12,5 mm Diamant
Parafuso Diamant XTN

Canal Knauf

Vedação elástica

a

Altura de parede permitida: ≤ 6,50 m

Perfil angular
Fixação adequada 
≥ 6 mm; a ≤ 500 mm;
alternada

Tiras de placa Knauf 
(altura em função da
deflexão da laje)

Montante Knauf
      Canal Knauf
Perfil esquina, se necessárioPerfil UA
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Parede de segurança Knauf RC2

proteção



Portas - Detalhes E 1:5 Esquema - Medidas em mm

Esquema de montagem - Placas no perímetro da porta

W118.pt-RC2-E10    Passagem de portaW119.pt-RC2-E1    Porta
Largura da porta

1x chapa de aço

Estrutura Placas Face 1 Placas Face 2

Tira 
completa
de banda 
acústica

Perfil UA de preferência com 
a altura total da parede 

Perfil UA de preferência com 
a altura total da parede 

Angular de reforço

n	 Exemplo de porta: Respeitar as indicações do fabricante da porta

n	 Não coincidir as juntas das placas com os perfis das portas 

n	 	Resistência ao 
fogo apenas em 
combinação com 
um fecho corta-fogo 
(certificação de uso do 
fabricante da porta)

Parafuso Diamant XTB

Parafuso Diamant XTB
Esquadro de reforço

1x chapa de aço

≥ 150 mm ≥ 150 mm

Perfil UA

Esquadro de 
reforço superior 
fixo à laje e ao 
Perfil UA

Encaixe formado  
por canal Knauf

Esquadro de 
reforço inferior 
fixo à laje e ao 
Perfil UA

Aberturas para portas
As aberturas das portas podem ser instaladas 
em qualquer ponto. Realizar as aberturas para 
portas com perfis UA (aprox. 40 mm mais curtos 
que os montantes).

Peso máximo da porta
UA 50 UA 75 UA 100

50 kg 75 kg 100 kg

 ■ Válido para largura de porta ≤ 1000 mm
 ■  A porta deve ter a mesma classe de resistên-
cia à efração que a parede.
(Seguir as instruções de instalação do fabri-
cante)

Parede de segurança Knauf RC2
Porta
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≥ 50 ≥ 50

1x chapa de aço entre as camadas de placas

Instalação de chapa de aço Esquema - Medidas em mm

≥ 50 ≥ 50

W119.pt RC2 Estrutura dupla com 
duas placas

W118.pt RC2 Estrutura simples com 
duas placas

≥ 
10

0

≥ 100

Chapa de aço

Colocar na horizontal as chapas de aço 
Chapa de aço entre camadas de placa

Sobreposição minima 100 mm

n	 Não coincidir as juntas das placas com os perfis das portas 
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Parede de segurança Knauf RC2

Parede de segurança Knauf RC2
Estrutura e instalação da chapa de aço

Estrutura
 ■ Os perfis que conformam o perímetro de 
qualquer sistema devem levar no verso ban-
da acústica Knauf.

 ■ Canais nas lajes inferiores e superiores, mon-
tantes nos encontros com paredes.

 ■ Os montantes e canais devem fixar-se com 
fixações adequadas. Consultar as tabelas das 
páginas 21 e 25 para saber as distâncias en-
tre fixações.

 ■ Quando se preveja uma deformação na laje su-
perior deve-se realizar um encontro flutuante.

 ■ Encaixar os montantes nos canais, alinhar com 
a distância entre eixos necessária e unir com 2 
rebites de aço ≥3x8 mm, um na parte superior 
e um na parte inferior.

Instalação da chapa de aço
 ■ Colocar entre as placas a chapa de aço em 
placa ou rolo de ≥ 0,5 mm horizontalmente 
(de preferência) ou verticalmente, sobrepor 
todas as juntas pelo menos 100 mm, colocar 
as juntas verticais sobre os montantes mas 
não alinhadas.

 ■ Aparafusar as chapas de aço com parafu-
sos placa-metal apenas para a sustentar e, 
em seguida retirar durante a colocação das 
placas.

Chapa de aço
 ■ De acordo com a EN 10130 e NP-EN 10152
 ■ Placa ou rolo
 ■ Galvanizado
 ■ Qualidade do aço: DC01+ZE
 ■ Espessura nominal: ≥ 0,5 mm

 ► consultar também W11.pt Paredes Knauf 
com estrutura metálica

proteção



Copyright by Knauf Gips KG

600600

Instalação das placas Knauf

1ª
 ca

ma
da

 D
iam

an
t 

Disposição vertical da 1ª e 2ª camada de placas Diamant

Modulação 

Esquema - Medidas em mm

2ª
 ca

ma
da

 D
iam

an
t 

1200

Largura placa Diamant

Bo
rd

e l
on

git
ud

ina
l

Borde
transversal

Revestir com placas Knauf Diamant na vertical
Modulação 600 mm.
As juntas horizontais das placas adjacentes devem-se alternar a uma distância de  ≥ 400 mm. 
Deve-se alternar as juntas horizontais nas diferentes camadas de placas
Sobrepor as juntas verticais nas diferentes camadas de placas

Instalação de placas Knauf
 ■ Aparafusar as placas consoante a tabela.
 ■ Começar a aparafusar de uma extremidade da 
placa ou do centro até os lados para evitar mo-
vimentos.

 ■ Pressionar firmemente as placas Knauf à es-
trutura e aparafusar.

Tratamento de juntas
 ■ Tratamento de juntas e superficial ver página 90

Largura 1200mm

1ª camada 2ª camada

2x Diamant 700 mm 250 mm

Distância máxima entre parafusos

Parede de segurança Knauf RC2
Instalação, fixação e tratamento de juntas

Placas

Placas Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura em mm

Espessura s ≤ 0,7 mm
Parafusos Diamant

Espessura 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm
Parafusos Diamant

2x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 mm

XTN XTB

Fixação de placas à estrutura com parafusos Knauf
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Parede de segurança Knauf RC2
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RC2 

Diamant 12,5 mm

Produto Unidade Valor médio

Estrutura

Rebites de aço ≥ 3x8 mm (união de montante com canal

Fixação (em função do suporte)

Placa

Chapa de aço ≥ 0,5 mm espessura; (sobrepor ≥ 100 mm)

Fixar as placas Diamant
1ª camada 
2ª camada 
3ª camada

Perfil de proteção de esquinas 23/14
Perfil de proteção de esquinas 30/30
Fita para proteçao de esquinas de 52 mm

m

m

ud.
m
ud.
m²

m²
m²

ud.

ud.

Banda acústica Knauf (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm) 

Consumo de material por m2 de parede

opc. Canal Knauf        75/40/0,6
Canal Knauf       100/35/0,55
Montante Knauf   48/50/0,6 
Montante Knauf   75/50/0,6 
Montante Knauf   100/50/0,6

Canal Knauf          48/30/0,55
opc.

kg

m

Lã mineral

4,00 m

2,7
5 m

Parafusos
Fixar as chapas de aço 
à estrutura
sobre 1ª camada
sobre 2ª camada

m

0,7

2,0

3,0
1,2
2,4
s/nec. 

2,4

6

30
14

0,8

s/nec. 

–

4,0

1,4

4,0

6,0
2,4
4,8
s/nec. 

2,4

6

30
14

0,8

s/nec. 

0,5

4,0

––

Cálculo de materiais de exemplos selecionados

As quantidade referem-se a uma superfície de 
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta os requisitos construtivos específicos 
s/nec. = Segundo necessidade
Material não comercializado pela Knauf = em itálico

1
2

Banda acústica na aba do montante

W118.pt RC2  Estrutura simples com duas placas (2x 12,5 Diamant) 
W119.pt RC2  Estrutura dupla com duas placas (2x 12,5 Diamant)

W118.pt
RC2

W119.pt
RC2

Tratamento de juntas

opc. Knauf Unik
Knauf Uniflott

Cinta de juntas; (rolo 23 m/150 m)
Banda de dilatação

m
m 1,7

s/nec. 
1,7
s/nec. 

––

––

opc.
opc.

proteção

21



2x Diamant + 2x Chapa de aço 3x Diamant + 2x Chapa de aço

Constituição W118.pt RC3 duas placas W118.pt RC3 três placas

Parede de segurança resistente à efração RC3 
Chapas de aço entre as camadas de placas

Parede de segurança resistente à efração RC 3
Chapa de aço fixa diretamente à estrutura e entre as camadas  
de placas

Parede de segurança Knauf RC3
Tempo de resistência: 5 min / Tempo máximo: 20 min

Resistência à efração RC 3

Requisitos
As paredes de segurança Knauf RC3 proporcio-
nam um elevado grau de segurança.

Constituição 
As paredes de segurança Knauf são constituídas 
por uma estrutura simples e 2 ou 3 placas Knauf 
Diamant de cada lado com chapas de aço fixas na 
horizontal diretamente à estrutura e/ou entre as pla-
cas. A estrutura metálica está fixa aos elementos 
construtivos adjacentes. Painéis de lã mineral po-
dem ser inseridos no interior da parede para cum-
prir com os requisitos de isolamento acústico e tér-
mico.

É possível instalar portas nas paredes de segu-
rança Knauf, é necessário planear as aberturas 
das portas de acordo com a página 40 e respei-
tando as instruções.

Ferramentas adicionais de entrada forçada 
para RC 3

 ■ Broca manual
 ■ Martelo
 ■ Chave de fendas grande
 ■ Pé de cabra

Vantagens adicionais para o dia-a-dia 
 ■ Superfícies robustas e de elevada qualidade com a placa Diamant
 ■ Com montantes Knauf 75/50/0,7 (largura de 75 mm e espessura de aço  
de 0,7 mm) cargas permitidas até 1,5 kN/m sem necessidade de reforço

 ■ Este sistema aumenta o espaço interior útil
 ■ Excelente isolamento acústico
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Diamant

Diamant

d
Dh

d
Modulação
≤ 600 mm

W118.pt RC3  Dupla placa

Tripla placa

4,00

7,50

11,50

9,85

74

80152

60

40

127

100

99

4,00

W118.pt RC3

Dados Técnicos
Sistemas Knauf

kg/m²mmmm
h Dd

mm mm
Parede antirroubo

Parede antirroubo

Altura máxima da parede

Perfil Knauf
Sem
Resistência ao fogo 
m

Montante 48/50/0,6

Montante 100/50/0,6 

Montante 75/50/0,6 

W118.pt RC3 (tripla placa)

Espessura de aço
0,6 mm

Distância 
entre montantes

600

mm

600

600

Resistência ao fogo 
m

Com

2x 12,5

Chapa de aço
2x 0,5 mm 100

48

75

W118.pt RC3

3x 12,5

Chapa de aço
2x 0,5 mm 100

48

75

177

125

152 60

80

40

Sem
Resistência ao fogo 
m

Com
Resistência ao fogo 
m

(dupla placa) 

4,70

7,20

9,30

+

+

4,00

4,00 4,00

4,00

≥ 63

≥ 61

≥ 66

67

68

70

Rw
dB

≥ 66

≥ 64

≥ 68

68

69

71

EI 1202)

EI 1202)

Resis-
tência 
ao fogo

Espessura
Em cada face

Placas Perfil

Caixa de ar

Espessura
parede

Peso

Sem
lã mineral

Isolamento acústico

Montante
Knauf

RA
dBA

Espessura
mínima
de lã 
mineral 1)

1)	Espessura	de	lã	mineral	(de	acordo	com	NP	EN	13162,	incombustível),	resistência	ao	fluxo	de	ar	conforme	NP	EN	29053:	r	≥	5	kPa·s/m²
2) Ensaio da Parede Knauf W112.pt com 2 placas Diamant de 12,5 mm em cada lado sob a norma NP EN 1364-1
n	 Em letras itálicas, os valores de isolamento acústico dos ensaios de outros sistemas
n	 Chapa de aço (conforme EN 10130 e NP EN 10152)

n	 Bobine ou chapa
n	 Galvanizado
n	 Qualidade do aço: DC01+ZE
n	 Espessura nominal: ≥ 0,5 mm
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Parede de segurança Knauf RC3

W118.pt Parede de segurança Knauf RC3
Estrutura simples

 ► consultar W11.pt Parede Knauf com  
estrutura metálica

proteção
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≤ 600 mm
Modulação

≥ 50
≥ 100

W118.pt-RC3-B10

W118.pt-RC3-A10

Juntas

Detalhes E 1:5

2x 12,5 mm Diamant

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
2x 12,5 mm Diamant

Encontro com muro

Tratamento de juntas 2x 12,5 mm Diamant

Juntas de chapas de aço-RC3 Dupla placa - (Esquema)Secção horizontal

Medidas em mm

W118.pt-RC3-A11 Encontro com parede

Uniflott + Banda de dilatação 

Banda acústica 
Montante Knauf

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Chapas de aço
 se necessário

2x chapa de aço 
≥ 0,5 mm

Montante Knauf

Parafuso Diamant XTN 3,9x38 
a ≤ 500 mm

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Unir montante e canal 
com rebites de aço

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm de cada lado

Sobrepor na vertical as juntas
mínimo 100 mm

≥ 50

Canal Knauf
Montante Knauf

 ► Características do sistema
 ■ Modulação ≤ 600 mm 
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ 2 placas Diamant em cada lado
 ■ 2 chapa de aço ≥ 0,5 mm de cada lado

Parede de segurança Knauf RC3 (dupla placa)
Estrutura simples com placa Diamant
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W118.pt-RC3-D10

W118.pt-RC3-VO10 W118.pt-RC3-VM10

W118.pt-RC3-VU10 Esquina

Encontro com laje superior Juntas Secção vertical

Encontro com laje inferior

Detalhes E 1:5

2x chapa
de aço
≥ 0,5 mm

Perfil esquina,
se necessário

Parafuso Diamant
XTN 3,9x38
a ≤ 250 mm

2x 12,5 mm Diamant
2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Tratamento de juntas 

Montante Knauf

Parafuso Diamant XTN

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica
Unir montante e canal com 
rebites de aço

Montante Knauf

Unir montante e canal 
com rebites de aço

Uniflott

Copyright by Knauf Gips KG

≤ 600 mm
Modulação

≥ 50
≥ 100

W118.pt-RC3-B10

W118.pt-RC3-A10

Juntas

Detalhes E 1:5

2x 12,5 mm Diamant

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
2x 12,5 mm Diamant

Encontro com muro

Tratamento de juntas 2x 12,5 mm Diamant

Juntas de chapas de aço-RC3 Dupla placa - (Esquema)Secção horizontal

Medidas em mm

W118.pt-RC3-A11 Encontro com parede

Uniflott + Banda de dilatação 

Banda acústica 
Montante Knauf

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Chapas de aço
 se necessário

2x chapa de aço 
≥ 0,5 mm

Montante Knauf

Parafuso Diamant XTN 3,9x38 
a ≤ 500 mm

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Unir montante e canal 
com rebites de aço

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm de cada lado

Sobrepor na vertical as juntas
mínimo 100 mm

≥ 50

Canal Knauf
Montante Knauf

34_35

Distância máxima entre elementos de fixação
Fixação dos canais à laje superior e inferio
Altura Bucha metálica

(betão armado)
Bucha com prego

m mm mm

≤ 3 1000 1000

> 3 até ≤ 5 1000 500

> 5 até ≤ 6,50 1000 500

> 6,50 até ≤ 12 1) 500 –

Parede de segurança Knauf RC3

1) Observar a altura máxima
 ■ Os montantes de arranque devem fixar-se firmemente à construção original com uma separação 
máxima de 1000 mm (pelo menos 3 pontos) ou de 500 mm para uma altura > 5m

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf com  
estrutura metálica

proteção
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≤ 600 mm
Modulação

Medidas em mm

Encontro com paredeW118.pt-RC3-A1 Encontro com muro

Detalhes E 1:5

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant

W118.pt-RC3-A3

W118.ptRC3-B1 Juntas
Parafuso Diamant XTN

≥ 50 ≥ 50
≥ 100

Secção horizontal Junta de chapa de aço-RC3 Tripla placa - (Esquema)

Montante Knauf Canal Knauf
Uniflott + Banda de dilatação

Banda acústica 

Canal Knauf
Montante Knauf

Sobrepor verticalmente as juntas 
mínimo 100 mm

Chapas de aço 
se necessário

Parafuso Diamant XTN 3,9x38
 a ≤ 500 mm

2x chapa de aço 
≥ 0,5 mm

Montante Knauf
2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Unir montante e canal 
com rebites de aço

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant 
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W118.pt-RC3-D1

Detalhes E 1:5

Esquina

W118.pt-RC3-VO1 Encontro com laje superior

W118.pt-RC3-VU1 Encontro com laje inferior

W118.pt-RC3-VM1 Juntas Secçao vertical

3x 12,5 mm Diamant

Unir montante e canal 
com rebites de aço

Uniflott

3x 12,5 mm Diamant 
2x chapa de 

aço ≥ 0,5 mm

2x chapa de
aço ≥ 0,5 mm

3x 12,5 mm Diamant 
2x chapa de 
aço ≥ 0,5 mm

Montante Knauf 
Parafuso Diamant XTN 
Tratamento de juntas

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica

Unir montante e canal com 
rebites de aço

2x chapa de
aço ≥ 0,5 mm

Parafuso Diamant
XTN 3,9x55
a ≤ 250 mm
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≤ 600 mm
Modulação

Medidas em mm

Encontro com paredeW118.pt-RC3-A1 Encontro com muro

Detalhes E 1:5

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant

W118.pt-RC3-A3

W118.ptRC3-B1 Juntas
Parafuso Diamant XTN

≥ 50 ≥ 50
≥ 100

Secção horizontal Junta de chapa de aço-RC3 Tripla placa - (Esquema)

Montante Knauf Canal Knauf
Uniflott + Banda de dilatação

Banda acústica 

Canal Knauf
Montante Knauf

Sobrepor verticalmente as juntas 
mínimo 100 mm

Chapas de aço 
se necessário

Parafuso Diamant XTN 3,9x38
 a ≤ 500 mm

2x chapa de aço 
≥ 0,5 mm

Montante Knauf
2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Unir montante e canal 
com rebites de aço

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant 

 ► Características do sistema
 ■ Modulação ≤ 600 mm
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ 3 placas Diamant em cada lado
 ■ 2 chapa de aço ≥ 0,5 mm de cada lado

Parede de segurança Knauf RC3 (tripla placa)
Estrutura simples com placa Diamant
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≤ 600 mm
Modulação

Medidas em mm

Encontro com paredeW118.pt-RC3-A1 Encontro com muro

Detalhes E 1:5

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant

W118.pt-RC3-A3

W118.ptRC3-B1 Juntas
Parafuso Diamant XTN

≥ 50 ≥ 50
≥ 100

Secção horizontal Junta de chapa de aço-RC3 Tripla placa - (Esquema)

Montante Knauf Canal Knauf
Uniflott + Banda de dilatação

Banda acústica 

Canal Knauf
Montante Knauf

Sobrepor verticalmente as juntas 
mínimo 100 mm

Chapas de aço 
se necessário

Parafuso Diamant XTN 3,9x38
 a ≤ 500 mm

2x chapa de aço 
≥ 0,5 mm

Montante Knauf
2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Unir montante e canal 
com rebites de aço

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant 
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W118.pt-RC3-D1

Detalhes E 1:5

Esquina

W118.pt-RC3-VO1 Encontro com laje superior

W118.pt-RC3-VU1 Encontro com laje inferior

W118.pt-RC3-VM1 Juntas Secçao vertical

3x 12,5 mm Diamant

Unir montante e canal 
com rebites de aço

Uniflott

3x 12,5 mm Diamant 
2x chapa de 

aço ≥ 0,5 mm

2x chapa de
aço ≥ 0,5 mm

3x 12,5 mm Diamant 
2x chapa de 
aço ≥ 0,5 mm

Montante Knauf 
Parafuso Diamant XTN 
Tratamento de juntas

Uniflott + Banda de dilatação 
Banda acústica

Unir montante e canal com 
rebites de aço

2x chapa de
aço ≥ 0,5 mm

Parafuso Diamant
XTN 3,9x55
a ≤ 250 mm

Copyright by Knauf Gips KG

≤ 600 mm
Modulação

Medidas em mm

Encontro com paredeW118.pt-RC3-A1 Encontro com muro

Detalhes E 1:5

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant

W118.pt-RC3-A3

W118.ptRC3-B1 Juntas
Parafuso Diamant XTN

≥ 50 ≥ 50
≥ 100

Secção horizontal Junta de chapa de aço-RC3 Tripla placa - (Esquema)

Montante Knauf Canal Knauf
Uniflott + Banda de dilatação

Banda acústica 

Canal Knauf
Montante Knauf

Sobrepor verticalmente as juntas 
mínimo 100 mm

Chapas de aço 
se necessário

Parafuso Diamant XTN 3,9x38
 a ≤ 500 mm

2x chapa de aço 
≥ 0,5 mm

Montante Knauf
2x chapa de aço ≥ 0,5 mm

Unir montante e canal 
com rebites de aço

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant 

36_37

Parede de segurança Knauf RC3

Distância máxima entre elementos de fixação
Fixação dos canais à laje superior e inferior
Altura Bucha metálica

(betão armado)
Bucha com prego

m mm mm

≤ 3 1000 1000

> 3 até ≤ 5 1000 500

> 5 até ≤ 6,50 1000 500

> 6,50 até ≤ 12 1) 500 –

1) Observar a altura máxima
 ■ Os montantes de arranque devem fixar-se firmemente à construção original com uma separação 
máxima de 1000 mm (pelo menos 3 pontos) ou de 500 mm para uma altura > 5m

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf com  
estrutura metálica

proteção
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a 20 a 20 a
≥ ≥

20
≥

a ≤ 20 mm

a ≤ 20 mm

20
≥

a 20 a
≥

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

20≥

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

20≥20≥
a

+ 
5

b
a

20≥
a

+ 
5

b
a

tripla placa

W118.pt-RC3-BFU10 dupla placa

W118.pt-RC3-VO11 dupla placa tripla placa

Juntas de dilatação - Detalhes E 1:5

Consultar para maiores deflexões de laje ou maiores alturas de parede
Nos encontros flutuantes não aparafusar as placas ao canal

Medidas em mm

Perfil UA

Encontro flutuante com laje - Detalhes E 1:5 Medidas em mm

W118.pt-RC3-BFU1

Parafuso Diamant XTN Montante Knauf
Canal Knauf

Parafuso Diamant XTB

W118.pt-RC3-VO2

Parafuso Diamant XTN
Perfil UA

Parafuso Diamant XTB

Sem resistência ao fogo

Altura de parede permitida: ≤ 6,50 m Altura de parede permitida: ≤ 6,50 m

aa

Tiras de placa
Knauf (altura em

função da
deflexão da

 laje) Canal Knauf

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
2x 12,5 mm Diamant

Montante Knauf
    Canal Knauf
Perfil esquina, se necessário

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant

Perfil angular Perfil angular

Fixação adequada
≥ 6 mm; a ≤ 500
mm; alternada

Vedação elástica
Fixação adequada
≥ 6 mm; a ≤ 500
mm; alternada

Tiras de placa
Knauf (altura em

função da
deflexão da

 laje)

Vedação elástica
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b x h
b x h ≤ 100 cm²
b : h → 1:1 até 1:2

Modulação 600 mm 

b x h
b x h ≤ 600 cm²
b : h → 1:1 até 1:4

Modulação 600 mm 

Sem resistência ao fogo

Sem resistência ao fogo

Aberturas para instalações

Montante adicional

Esquema - Medidas em mm

Elemento ≤ 100 cm²  (ex. RC3 tripla placa)

Elemento ≤ 600 cm²  (ex. RC3 dupla placa)

Angular L 30/25

Montante adicional

Parede de segurança RC3
Aberturas para instalações, juntas de dilatação e encontros flutuantes

Aviso
As aberturas podem ter um impacto negativo no 
isolamento acústico.

Juntas de dilatação
Assumir as juntas de dilatação na montagem da 
parede de segurança. Em paredes contínuas 
recomendam-se juntas de dilatação a cada 15 
metros aproximadamente.

Encontro flutuante com laje
O tipo de união à laje depende das deformações 
que se esperam dos elementos construtivos de-
pois de as paredes terem sido instaladas.
Quando se preveja uma deflexão da laje, reali-
zar encontros flutuantes.

Realizar encontros flutuantes para garantir ab-
sorção das deformações entre a parede e o ele-
mento construtivo adjacente aconteçam. De-
vem-se considerar os requisitos de resistência 
ao fogo e isolamento acústico durante o planea-
mento.

Aberturas para instalações
As aberturas para instalações podem ser reali-
zadas em qualquer lugar entre as estruturas de 
suporte seguindo as seguintes regras:

 ■ Até 100 cm² de área de abertura, máximo 2 
aberturas não diretamente opostas em cada 
espaço entre montantes (distância vertical ≥ 
1 m).

 ■ Até 600 cm² de área de abertura, máximo 1 
abertura não diretamente oposta em cada es-
paço entre montantes (e não no último espaço 
entre montantes antes de uma porta). É ne-
cessário reforçar a abertura com o perfil An-
gular L e colocar um montante adicional.

Observar a proporção admissível das dimen-
sões de abertura de acordo com os detalhes an-
teriores.



Copyright by Knauf Gips KG

a 20 a 20 a
≥ ≥

20
≥

a ≤ 20 mm

a ≤ 20 mm

20
≥

a 20 a
≥

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

20≥

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

20≥20≥
a

+ 
5

b
a

20≥
a

+ 
5

b
a

tripla placa

W118.pt-RC3-BFU10 dupla placa

W118.pt-RC3-VO11 dupla placa tripla placa

Juntas de dilatação - Detalhes E 1:5

Consultar para maiores deflexões de laje ou maiores alturas de parede
Nos encontros flutuantes não aparafusar as placas ao canal

Medidas em mm

Perfil UA

Encontro flutuante com laje - Detalhes E 1:5 Medidas em mm

W118.pt-RC3-BFU1

Parafuso Diamant XTN Montante Knauf
Canal Knauf

Parafuso Diamant XTB

W118.pt-RC3-VO2

Parafuso Diamant XTN
Perfil UA

Parafuso Diamant XTB

Sem resistência ao fogo

Altura de parede permitida: ≤ 6,50 m Altura de parede permitida: ≤ 6,50 m

aa

Tiras de placa
Knauf (altura em

função da
deflexão da

 laje) Canal Knauf

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
2x 12,5 mm Diamant

Montante Knauf
    Canal Knauf
Perfil esquina, se necessário

2x chapa de aço ≥ 0,5 mm 
3x 12,5 mm Diamant

Perfil angular Perfil angular

Fixação adequada
≥ 6 mm; a ≤ 500
mm; alternada

Vedação elástica
Fixação adequada
≥ 6 mm; a ≤ 500
mm; alternada

Tiras de placa
Knauf (altura em

função da
deflexão da

 laje)

Vedação elástica
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b x h
b x h ≤ 100 cm²
b : h → 1:1 até 1:2

Modulação 600 mm 

b x h
b x h ≤ 600 cm²
b : h → 1:1 até 1:4

Modulação 600 mm 

Sem resistência ao fogo

Sem resistência ao fogo

Aberturas para instalações

Montante adicional

Esquema - Medidas em mm

Elemento ≤ 100 cm²  (ex. RC3 tripla placa)

Elemento ≤ 600 cm²  (ex. RC3 dupla placa)

Angular L 30/25

Montante adicional

38_39

Parede de segurança Knauf RC3

proteção



Copyright by Knauf Gips KG

Largura da porta

≥ 150 mm ≥ 150 mm

      Parafuso Diamant 
Esquadro de reforço 

W118.pt-RC3-E10 Porta

Esquema - Medidas em mm

W118.pt-RC3-E1 Porta

Porta - Detalhes E 1:5

      Parafuso Diamant XTB
Exemplo de porta: Respeitar as indicações do fabricante da porta

2x chapa de aço

Resistência ao 
fogo apenas em 
combinação com 
um fecho corta-fogo 
(certificação de uso do 
fabricante da porta)

Não coincidir as juntas das placas nos perfis das portas

Esquema de montagem - Placas no perímetro da porta

Estrutura Placas Face 1 Placas Face 2

2x chapa de aço

Perfil UA

fixo à laje 
e ao Perfil UA

reforço superior
Esquadro de

por canal Knauf
Encaixe formado

fixo à laje 
e ao Perfil UA

reforço inferior
Esquadro de

Perfil UA de preferência com 
a altura total da parede 

Perfil UA de preferência com
a altura total da parede 

Aberturas para portas
As aberturas para portas podem ser instaladas 
em qualquer ponto. Realizar as aberturas para 
portas com perfis UA (aprox. 40 mm mais curtos 
que os montantes).

Peso máximo da porta
UA 50 UA 75 UA 100

50 kg 75 kg 100 kg

 ■ Válido para largura de porta ≤ 1000 mm
 ■ A porta deve ter a mesma classe de resistên-
cia à efração que a parede.
(Seguir as instruções de instalação do fabri-
cante)

Parede de segurança Knauf RC3
Porta



Copyright by Knauf Gips KG

≥ 
10

0

≥ 100

≥ 
10

0

≥ 100

≥ 50 ≥ 50
≥ 50 ≥ 50

Instalação de chapa de aço Esquema - Medidas em mm

Chapa de açoChapa de aço

W118.pt RC3 duas placas W118.pt RC3 três placas

Colocar na horizontal as chapas de aço 
Chapa de aço diretamente na estrutura

Sobrepor mínimo 100 mm

2x chapa de aço entre as camadas de placasChapas de aço diretamente na estrutura e entre as camadas 
de placas

Chapa de aço entre as camadas de placas

Sobrepor mínimo 100 mm
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Largura da porta

≥ 150 mm ≥ 150 mm

      Parafuso Diamant 
Esquadro de reforço 

W118.pt-RC3-E10 Porta

Esquema - Medidas em mm

W118.pt-RC3-E1 Porta

Porta - Detalhes E 1:5

      Parafuso Diamant XTB
Exemplo de porta: Respeitar as indicações do fabricante da porta

2x chapa de aço

Resistência ao 
fogo apenas em 
combinação com 
um fecho corta-fogo 
(certificação de uso do 
fabricante da porta)

Não coincidir as juntas das placas nos perfis das portas

Esquema de montagem - Placas no perímetro da porta

Estrutura Placas Face 1 Placas Face 2

2x chapa de aço

Perfil UA

fixo à laje 
e ao Perfil UA

reforço superior
Esquadro de

por canal Knauf
Encaixe formado

fixo à laje 
e ao Perfil UA

reforço inferior
Esquadro de

Perfil UA de preferência com 
a altura total da parede 

Perfil UA de preferência com
a altura total da parede 
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Parede de segurança Knauf RC3

Parede de segurança Knauf RC3
Estrutura e instalação da chapa de aço

Estrutura
 ■ Nos perfis que conformam o perímetro de 
qualquer sistema deve-se colocar no verso a 
banda acústica Knauf.

 ■ Canais nas lajes inferiores e superiores, mon-
tantes nos encontros com paredes.

 ■ Os montantes e canais devem fixar-se com 
fixações adequadas. Consultar a tabela das 
páginas 35 e 37 para saber as distâncias en-
tre fixações.

 ■ Quando se preveja deformação na laje supe-
rior deve-se fazer um encontro flutuante.

 ■ Encaixar os montantes nos canais, alinhar 
com a distância entre eixos necessária e unir 
com 2 rebites de aço >3x8 mm, um na parte 
superior e um na parte inferior.

Instalação da chapa de aço
 ■ Colocar entre as placas a chapa de aço em 
placa ou rolo de ≥ 0,5 mm horizontalmente 
(de preferência) ou verticalmente entre as pla-
cas ou diretamente na estrutura, sobrepor to-
das as juntas pelo menos 100 mm, colocar as 
juntas verticais sobre os montantes mas não 
alinhadas. Como alternativa, quando existem 
duas chapas metálicas em cada lado, as jun-
tas horizontais podem colocar-se sem sobre-
por mas com um desfasamento de pelo me-
nos 500 mm entre ambas as camadas.

 ■ Aparafusar as chapas de aço com parafusos 
placa-metal apenas para a fixação e, em se-
guida retirar durante a colocação das placas.

Chapa de aço
 ■ De acordo com a EN 10130 e NP EN 10152
 ■ Chapa ou rolo
 ■ Galvanizado
 ■ Qualidade do aço: DC01+ZE
 ■ Espessura nominal: ≥ 0,5 mm

 ► Consultar também W11.pt Paredes Knauf 
com estrutura metálica

proteção
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600600 1200

Instalação das placas Knauf

1ª
 ca

ma
da

 D
iam

an
t 

1ª
 ca

ma
da

 D
iam

an
t 

2ª
 ca

ma
da

 D
iam

an
t 

Colocar na vertical as placas Diamant
Duas placas Três placas

Largura placa Diamant

Esquema - Medidas em mm

Bo
rd

e l
on

git
ud

ina
lBorde

2ª
 ca

ma
da

 D
iam

an
t 

3ª
 ca

ma
da

 D
iam

an
t 
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rd

e l
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git
ud

ina
l

Borde
transversal

Modulação

Revestir com placas Knauf Diamant em posição vertical.
Modulação 600 mm.
As juntas horizontais das placas adjacentes devem-se alternar a uma distância de  ≥ 400 mm. 
Devem-se alternar as juntas horizontais nas diferentes camadas de placas.
Alternar as juntas verticais nas diferentes camadas de placas.

transversal

1ª camada 2ª camada 3ª camada

2x Diamant 700 mm 250 mm –

3x Diamant 700 mm 500 mm 250 mm

 ■ Usar os parafusos Knauf Diamant.
Tratamento de juntas

 ■ Tratamento de juntas e superficial consultar 
página 90.

Parede de segurança Knauf RC3
Instalação, fixação e tratamento de juntas

Instalação de placas Knauf
 ■ Aparafusar as placas consoante a tabela.
 ■ Começar a aparafusar de uma extremidade 
da placa ou do centro até os lados para evitar 
movimentos.

 ■ Pressionar firmemente as placas Knauf à es-
trutura e aparafusar. 

Placas

Espessura 
em mm

Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura s ≤ 0,7 mm
Parafusos Diamant

Espessura 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm
Parafusos Diamant

2x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 mm

3x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 + 3,9x55 mm

Distância máxima entre parafusos Fixar as placas à estrutura com parafusos Knauf

XTN   XTB  

Placas Largura 1200 mm
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RC3 

Diamant 12,5 mm 4,0

2,0

3,0

4,8

30 18
30

1414

0,8

2,0

3,0

Produto Unidade Valor médio

Estrutura

Rebites de aço ≥ 3x8 mm (união de montante com canal)

Fixação (em função do suporte)

Placa

Chapa de aço ≥ 0,5 mm espessura; (sobrepor ≥ 100 mm)

Fixar as placas Diamant
1ª camada 
2ª camada
3ª camada

Perfil de proteção de esquinas 23/14 
Perfil de proteção de esquinas 30/30 
Fita para proteção de esquinas de 52 mm

m

m

ud.
m
ud.
m²

m²
m²

ud.

ud.

Banda acústica Knauf (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm) 

Consumo de material por m2 de parede

opc. Canal Knauf        75/40/0,6
Canal Knauf       100/35/0,55
Montante Knauf   48/50/0,6 
Montante Knauf   75/50/0,6 
Montante Knauf   100/50/0,6

Canal Knauf          48/30/0,55
opc.

kg

m

Lã mineral

0,7

2,4
s/nec. 

6,0
4,8

1,2

6
6

1

s/nec. 

0,7

1,2

6

s/nec. 

2,4

4,00 m

2,7
5 m

s/nec. 

6

Parafusos
Fixar as chapas de aço à 
estrutura
sobre 1ª camada
sobre 2ª camada –

–

–

m – –

Cálculo de materiais de exemplos selecionados

As quantidade referem-se a uma superfície de: 
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta os requisitos construtivos específicos 
 s/nec. = Segundo necessidade
Material não comercializado pela Knauf = em itálico

1
2

Banda acústica na aba do montante

W118.pt RC3 Estrutura simples com duas placas (2x 12,5 Diamant) 
W118.pt RC3 Estrutura simples com três placas (3x 12,5 Diamant)

W118.pt
RC3

W118.pt
RC3

Tratamento de juntas
opc. Knauf Unik
         Knauf Uniflott

Cinta de juntas; (rolo 23 m/150 m)
Banda de dilatação

m
m 1,7

s/nec. 
1,7
s/nec. 

opc.
opc.

21
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600600 1200

Instalação das placas Knauf

1ª
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Colocar na vertical as placas Diamant
Duas placas Três placas

Largura placa Diamant

Esquema - Medidas em mm

Bo
rd
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git
ud
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lBorde

2ª
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 D
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3ª
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Borde
transversal

Modulação

Revestir com placas Knauf Diamant em posição vertical.
Modulação 600 mm.
As juntas horizontais das placas adjacentes devem-se alternar a uma distância de  ≥ 400 mm. 
Devem-se alternar as juntas horizontais nas diferentes camadas de placas.
Alternar as juntas verticais nas diferentes camadas de placas.

transversal
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Parede de segurança Knauf RC2/RC3

proteção



As salas de exame de raios -X requerem   prote-
ção estrutural contra as radiações entre as salas 
adjacentes. As regras para a implementação de 
soluções construtivas contra as radiações úteis 
e as radiações parasitárias são especificadas 
na norma DIN 6812.
O plano de proteção radiológica incluído no pro-
jeto, deve-se desenvolver em função dos da-
dos fornecidos pelo fabricante do dispositivo 
de raios-X e será a base de todas as soluções 
construtivas de proteção à radiação. 
A espessura total do sistema antirradiação Knauf 
Safeboard depende da espessura de chumbo re-
querido no projeto e definido consoante a tensão 
nominal do tubo (kV) da máquina que emite as ra-
diações. Quanto maior for a tensão nominal do tu-
bo, maior será a espessura de chumbo necessá-
ria para a proteção. 

Para as camadas protetoras em outros materiais 
é indicado o efeito protetor como equivalente em 
chumbo.
 O valor equivalente de chumbo de um material in-
dica em que espessura de chumbo mm equivale o 
efeito protetor do material.
As informações sobre equivalências de chum-
bo de diferentes produtos de construção encon-
tram-se por ex. na Tabela 18 da norma DIN 6812. 
Os elementos construtivos de betão denso utili-
zados anteriormente para a proteção radiológica 
em hospitais e consultórios médicos podem ago-
ra ser substituídos de forma simples, eficiente e 
flexível pelos sistemas de proteção Antirradiação 
Knauf.

Sistemas Antirradiação 
um sistema integral

Os sistemas de proteção da Knauf utilizam-se 
na área do diagnóstico e terapia de raios-X de 
baixa potência. Os elementos construtivos que 
delimitam a sala garantem a blindagem da ra-
diação com equivalentes de chumbo específicos 
dos materiais utilizados.
No entanto, as placas de gesso com o revesti-
mento de lâmina de chumbo utilizadas até agora 
são difíceis de instalar devido ao seu peso e re-
querem mais cuidado na execução para garantir 
uma proteção completa contra a radiação.



SafeboardParede de tijolo
120 mm

Parede de betão
 80 mm 25 mm

Parede de betão  
Espessura da parede 
80 mm

Parede de tijolo 
Espessura da parede  
120 mm

Revestimento
antirradiação 
Espessura do  
revestimento 65 mm

Parede antirradiação 
Espessura da parede 
80 mm

aprox.
184 kg/m²

aprox.
39 kg/m²

aprox.
216 kg/m²
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N.º de
Placas

Espessura 
total 
mm

Espessura equivalente (mm Pb) para as placas Knauf Safeboard Anti-
rradiação em função da tensão nominal 
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

1 12,5 0,45 0,60 0,75 0,70 0,70 0,50 0,40

2 25 0,90 1,20 1,50 1,40 1,40 1,00 0,80

3 37,5 1,35 1,80 2,20 2,10 2,10 1,50 1,10

4 50 1,80 2,30 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

5 62,5 3,40 2,40 1,70

6 75 4,00 2,80 2,00

 ■ Advertências:
 ■ Os valores intermédios podem ser interpolados linearmente. Valores de equivalência de chumbo 
conforme a norma DIN 6812

 ■ Para a área de mamografia (35 kV) é suficiente com uma placa Safeboard
 ■ Pode-se combinar as placas Safeboard com placas de gesso com lâmina de chumbo

Cálculo para soluções antirradiação com placas Safeboard

No caso de paredes Safeboard antirra-
diação, o valor equivalente de chumbo 
aumenta em 0,1 mm Pb graças à adi-
ção de uma placa Diamant de 12,5 mm 
em cada face.

mm Pb ... Unidade equivalente de chum-
bo. Um material por exemplo, com o 
equivalente de chumbo de 1 mm Pb (Pb 
= símbolo químico para designar o chum-
bo) possui o efeito de proteção contra a 
radiação correspondente de uma lâmina 
de chumbo de 1 mm de espessura.

Comparativo:
Diferentes tipos de construção com a espessu-
ra de parede necessária para o equivalente a 
1 mm de chumbo e uma tensão do tubo 100 kV

Vantagens do sistema
 ■ Solução ideal para a criação posterior de 
áreas de proteção radiológica em edifícios 
existentes.

 ■ Instalação de cabos no interior da estrutu-
ra sem reduzir a proteção contra a radiação.

 ■ Não são necessários cálculos estruturais du-
rante a fase de projeto poques é  uma con-
trução leve.

Antirradiação com Knauf Safeboard

proteção
Pb



Knauf Safeboard
 ■ Sem chumbo
 ■ Sem cinta de chumbo nas juntas
 ■ Reduzido peso em relação às placas de chumbo
 ■ Fácil de trabalhar, logo mais segurança na  
instalação

 ■ Antirradiação também para tetos
 ■ Excelente isolamento acústico
 ■ Liberdade e versatilidade no design
 ■ Sem chumbo, simplifica a eliminação dos  
resíduos

Knauf Safeboard 
A alternativa sem chumbo

Safeboard
■ Borde: 
    Longitudinal  CC 
      Transversal  BCO

■ Espessura da placa:  12,5 mm

■ Formato:  625 x 2.400 mm

■ Peso superficial:   aprox. 17,8 kg/m²

■ Cor do cartão face vista marfim

■ Núcleo  amarelo

■ Tipo de placa conforme EN 520 DF

625

2.500

2.000

     625

2.
40

0

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA:
 ■ Fácil de identificar graças à sua cor amarela
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As nossas linhas de produção integram scanners 
de raios-X para garantir a qualidade das placas

Sistema Antirradiação
Econômico e seguro 

Safeboard-Spachtel 
A pasta Knauf Safeboard-Spachtel é um material 
de enchimento especial para tratar as juntas das 
placas Knauf Safeboard Antirradiação de mo-
do manual sem cinta de juntas para obter assim 
uma proteção radiológica completa.

Safeboard-Spachtel a sua cor amarela permite 
um controlo visual rápido e fácil.

Alçapão Knauf Safeboard
Alçapão montado com placa Safeboard, univer-
sal para instalação em paredes, tetos e reves-
timentos do sistema antirradiação Knauf Safe-
board.

Para as seguintes configurações:
 ■ 1x 12,5 mm Safeboard
 ■ 1x 12,5 mm Safeboard + 1x 12,5 mm Diamant
 ■ 2x 12,5 mm Safeboard
 ■ 2x 12,5 mm Safeboard + 1x 12,5 mm Diamant
 ■ 3x 12,5 mm Safeboard 

Placas antirradiações Safeboard
Knauf Safeboard foi desenvolvida para minimi-
zar o esforço extra requerido para instalar os 
sistemas de proteção contra a radiação em com-
paração com os sistemas convencionais de pla-
cas com chumbo. Esta placa de proteção con-
tra os raios-X pode usar-se em sistemas junta-
mente com a pasta Safeboard-Spachtel como 
se fosse uma placa de gesso normal.

Não necessita chumbo para cumprir a sua função

Tratamento de juntas com pasta de Safeboard  
para máxima segurança

Antirradiação com Knauf Safeboard

Pb

proteção
Pb



Constituição K131.pt duas placas K131.pt três placas

Parede antirradiação Safeboard

ex. 2x Safeboard + 1x Diamant ex. 2x  Safeboard

Parede antirradiação Safeboard + Diamant

Proteção contra a radiação
a placa antirradiação Knauf Safeboard

Constituição
As paredes antirradiação Knauf Safeboard são 
paredes com estrutura metálica compostas por 
perfis de aço galvanizado com placas antirradia-
ção Knauf Safeboard e com uma camada final 
de placas Diamant em ambos os lados que le 
conferem mais resistência.
No interior da estrutura pode-se colocar um pai-
nel de lã mineral que permite melhorar o isola-
mento térmico e acústico. Também é possível a 
instalação de caixas de mecanismos e instala-
ções sanitárias com os seus correspondentes 
acessórios de proteção. Devem-se respeitar as 
juntas de dilatação da estrutura do edifício. Re-
comenda-se fazer uma junta de controlo por ca-
da 15 m de parede. 

Podem instalar-se portas nas paredes de prote-
ção contra a radiação da Knauf. Para a instala-
ção das mesmas, consultar páginas 28 e 40 bem 
como as instruções do fabricante da porta.

 ► Certificação
 ■ Proteção contra a radiação: 

TÜV NORD Röntgentechnik, 
Relatório técnico 22/09/2008

 ► INFORMÇÃO PRÁTICA  
Diamant como camada final

 ■ Para evitar danos causados por ações 
mecânicas e impactos, recomenda-se 
proteger o sistema antirradiação com 
uma placa Knauf Diamant de 12,5 mm

 ■ O valor equivalente de chumbo aumen-
ta 0,1 mm Pb com duas placas Diamant 
(uma de cada lado)

Pb



D
d

h
Modulação
≤ 600 mm

d

Diamant

Diamant

Safeboard

60

66

80

60

80

40

40Safeboard
12,5

12,5

+

175100

103

12348

15075

150100

9848

12575

Safeboard
2x 12,5

12,5

+

100

48

75

100

48

75

60

80

60

80

40

40

Safeboard
12,5

Safeboard
2x 12,5 77

150

98

125

40

125

73

100

Dados Técnicos 

Uma placa

Duas placas

Duas placas

Três placas

Sistemas Knauf

mmmm
h D

mm
d
mm

Altura máxima da parede

mm

Perfil Knauf

m0,6 mm

K131.pt

m

Montante 48/50/0,6

m

600

Uma placa

Montante 100/50/0,6 

600

Montante 75/50/0,6 

Duas placas

600

4,103,45 4,60

3,60

Espessura de aço
Três placas

3,25

Distância entre 
montantes

4,10

K131.pt Safeboard com Diamant

K131.pt Safeboard

Três placas

Safeboard
3x 12,5

100

48

75

175

123

150 60

80

40

116

2,70

Parede antirradiação

Parede antirradiação

68

69

69

63

64

65

64

65

66

52

56

57

68

69

69

Rw
dB

71

71

71

66

67

67

67

69

70

56

59

60

71

71

71

Espessura
Em cada face

Placas Perfil

Caixa de ar

Espessura
parede 

Peso

Sem lã 
mineral

Isolamento acústico

Montante
Knauf

Espessura 
mínima
de lã 
mineral 1)RA

dBA

1) Espessura de lã mineral (conforme NP EN 13162, incombustível), resistência ao fluxo de ar conforme NP EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²
Em letras itálicas, os valores de isolamento acústico dos ensaios de outros sistemas

4,95 5,50

kg/m²

Constituição K131.pt duas placas K131.pt três placas

Parede antirradiação Safeboard

ex. 2x Safeboard + 1x Diamant ex. 2x  Safeboard

Parede antirradiação Safeboard + Diamant
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Antirradiação com Knauf Safeboard

 ► consultar W11.pt Parede Knauf com  
estrutura metálica

proteção
Pb



600 mm
Modulação

Safeboard

K131S.pt-VO1

K131S.pt-VM1K131S.pt-VU1

1,0 1,6 1,5 1,5 0,91,11,3

Encontro com laje superior

Encontro com laje inferior

ex. Variante com  1x Safeboard + 1x Diamant de cada lado
K131S.pt-A1 Encontro com muro

Juntas

1x 12,5 mm DiamantMontante Knauf
Canal Knauf

Detalhes E 1:5

1x 12,5 mm

Espessura de chumbo equivalente
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV

 em função da tensão do tubo
 100 kV 125 kV 150 kV

Esquema 

Espessura de chumbo equivalente para a variante com 1x Safeboard + 1x Diamant de cada face

Montante Knauf

Banda de dilatação 
Pasta Safeboard

Canal Knauf

Pasta Safeboard

Banda acústica

Uniflott + Banda de dilatación

Pasta Safeboard
Uniflott 

Banda acústica

1x 12,5 mm Safeboard
1x 12,5 mm Diamant

Parafuso Diamant XTN 
Pasta Safeboard
1x 12,5 mm Safeboard 
1x 12,5 mm Diamant

Secção vertical

(mm Pb)              (kV)

K131.pt Parede antirradiação Knauf Safeboard
Estrutura simples com 2 placas de cada lado

 ► Características do sistema
 ■ Modulação 600 mm
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ 1ª camada: 12,5 mm Safeboard de cada lado 

2ª camada: 12,5 mm Diamant de cada lado

 ■ Os sistemas representados são variantes se-
lecionadas. Podem-se planear soluções espe-
cíficas para a proteção contra a radiação com 
base na tabela de equivalências de chumbo 
da página 45.



1,9 3,0 2,9 2,9 1,52,12,4

K131S.pt-VO11 K131S.pt-A11

K131S.pt-VM11K131S.pt-VU11

 Encontro com laje superior

Encontro com laje inferior

Encontro muro

Detalhes E 1:5 ex. Variante com 2x Safeboard + 1x Diamant de cada lado

Banda acústica

Banda de dilatação 
Pasta Safeboard

Montante Knauf

Pasta Safeboard 
Banda de dilatação

Banda acústica
Montante Knauf

Pasta Safeboard
Canal Knauf

Uniflott

2x 12,5 mm Safeboard
1x 12,5 mm Diamant Lã mineral conforme necessidade

Uniflott + Cinta de juntas

Pasta Safeboard

1x 12,5 mm Diamant
2x 12,5 mm Safeboard

600 mm
Modulação

Montante Knauf
Canal Knauf

1x 12,5 mm Diamant

Esquema 

2x 12,5 mm Safeboard

Juntas Secção vertical

Espessura de chumbo equivalente (mm Pb) em função da tensão do tubo (kV)
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV
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K131.pt Parede antirradiação Knauf Safeboard
Estrutura simples com 3 placas de cada lado

 ■ Os sistemas representados são variantes se-
lecionadas. Podem-se planear soluções espe-
cíficas para a proteção contra a radiação com 
base na tabela de equivalências de chumbo da 
página 45.

Antirradiação com Knauf Safeboard

proteção
Pb

 ► Características do sistema
 ■ Modulação 600 mm
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ 1ª e 2ª camada: 12,5 mm Safeboard 

      de cada lado 
 ■ 3ª camada: 12,5 mm Diamant de cada lado



a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

b
20≥

a
a

d d1 2

+ 
5

> d  + d1 2

K131S.pt-D11     EsquinaK131S.pt-C11     Encontro T
Detalhes E 1:5

Altura: ≤ 6,50 m
Consultar para maiores deflexões da laje 
ou maiores alturas da parede
Em encontros flutuantes não aparafusar 
as placas ao canal

Pasta Safeboard

ex. Variante com 2x Safeboard + 1x Diamant por cada lado 

W112.pt
ex.

Parafuso Diamant XTN 
3,9x38 a ≤ 250 mm

Pasta Safeboard

Perfil esquinero, se necessário

Pasta Safeboard

Pasta Safeboard

Parafuso Diamant
XTN 3,9x38
a ≤ 250 mm

1. Safeboard
2. Diamant 1. Safeboard

2. Diamant

K131S.pt-VO12     Encontro flutuante

Canal Knauf
Montante Knauf

a

Pasta Safeboard
Tiras de placa Safeboard 
(Altura em função da 
deflexão da laje) 
Elementos de fixação 
adequados
Vedação elástica

Estrutura
 ■ Deve-se colocar banda acústica no verso dos 
perfis que compõem qualquer estrutura.

 ■ Canais na laje inferior e superior, montantes 
nos encontros com paredes.

 ■ Fixações de perfis perimetrais devem-se rea-
lizar com fixações adequadas, quer nas zonas 
maciças ou zona de placas. Consultar a distân-
cia entre fixações na tabela da página 53.

 ■ Introduzir os montantes nos canais inferiores e 
superiores modulados conforme necessidade.

Encontro flutuante com a laje
O tipo de união à laje depende da deformação 
esperada dos elementos construtivos após a 
instalação das paredes.
Se é de esperar deflexão da laje, realize encon-
tros flutuantes.
Deve realizar encontros flutuantes para que as 
deformações esperadas entre a parede e o ele-
mento construtivo adjacente possam acontecer.
Deve-se ter em conta o isolamento acústico du-
rante o planeamento e a instalação.

Evitar riscos e seguir a sequência de instalação
Respeitar e cumprir as indicações de montagem dos 
produtos para um resultado integral

 ■ Safeboard Solução segura do início ao fim
 ■ Incorporação da Knauf Diamant para um ótimo 

acabamento

K131.pt Parede antirradiação Knauf Safeboard
Uniões em T, esquinas, encontros flutuantes e estrutura



d 1

d1

d 1

≥ 
50

0

≥ 
50

0

K131S.pt-SO12 Caixa de mecanismos

Safeboard

Pasta Safeboard

Caixa de mecanismos

Detalhes E 1:5

Revestir com uma espessura      de Safeboardd1

Caixa de Rodar o montante

K131S.pt-SO11

1x 12,5 mm Diamant

Montante
Knauf

Caixas de mecanismos 
Tiras de Safeboard

2x 12,5 mm Safeboard

ex. Variante com 2x Safeboard + 1x Diamant em cada lado

mecanismos
Caixa de mecanismos 

Caixa de chumbo para proteção 
de mecanismos 

52_53

Distância máxima entre fixações
Fixação de canais à laje superior e inferior
Altura Bucha metálica 

(betão armado)
Bucha com prego

m mm mm

≤ 3 1000 1000

> 3 até ≤ 5 1000 500

> 5 até ≤ 6,50 1) 1000 500

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf com  
estrutura metálica

Instalação de caixas de mecanismo

O revestimento e de acordo com o seguinte de-
talhe com placa de espessura d1, deve garantir 
na parte superior 500 mm a mais do que as cai-
xas de mecanismo e lateralmente até aos mon-
tantes. Como alternativa podem-se utilizar caixas 
de chumbo ou de proteção radiológica.

As caixas de proteção para os mecanismos das 
instalações elétricas utilizam-se para garantir 
uma proteção completa contra as radiações. Fi-
xar as caixas de proteção com os parafusos TN. 
As caixas de proteção Knauf estão disponíveis pa-
ra mecanismos simples, duplos e triplos.

K131.pt Parede antirradiação Knauf Safeboard
Caixas de mecanismos e distância entre elementos de fixação

Copyright by Knauf Gips KG

100
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Antirradiação com Knauf Safeboard

1) Observar a altura máxima

Caixa de chumbo para proteção de mecanismos

proteção
Pb
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Disposição das placas Knauf

Instalação vertical das placas Diamant

Esquema - Medidas em mm

Comprimento de placa Safeboard

Instalação horizontal das placas antirradiação Safeboard 
ex. Duas placas
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 D
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Borde longitudinal

Modulación
Alternar as juntas verticais da placa Safeboard em pelo menos um 
intervalo entre montantes.
No caso de revestimento de múltiplas placas Knauf Safeboard, 
deslocar as juntas horizontais com uma separação correspondente 
a metade da largura da placa.
Alternar as juntas verticais (pelos menos um intervalo entre 
montantes) e horizontais (a metade da largura da placa) em 
relação à outra face da parede.
Alternar as juntas verticais das placas Diamant pelos menos um 
espaço entre montantes.

Largura da placa Diamant
As juntas entre placas devem alternar-se no minimo a uma 
distância ≥ 400 mm quando não se utilizem placas com a altura total.
Alternar as juntas horizontais das placas Diamant em relação à 
camada inferior.
Alternar as juntas verticais e horizontais em relação à outra face 
da parede. 

Instalação das placas Knauf
■ Aparafusar as placas conforme a tabela.
■ Começar a aparafusar de um extremo da placa 

ou do centro para os extremos.
■ Pressionar e aparafusar as placas Knauf 

firmemente à estrutura.
Manipulação das placas Knauf
■Para evitar o pó, realizar um corte no cartão e 

com um golpe seco na parte posterior romper 
e separar o cartão. Repassar os bordes com 
uma grosa.

■ Uso de máscara (P2) duarnte a instalação 
da placa Safeboard, especialmente durante o 
processo de lixagem, corte e perfuração.

Tratamento de juntas
■ Para garantir um nível contínuo de proteção 

contra a radiação, todas as juntas (entre placas 
e perimetrais) da placa Knauf Safeboard devem 
encher-se com pasta Safeboard-Spachtel.

■ Preencher as imperfeiçoes com pasta  
Safeboard-Spachtel.

 Consultar a página 90.

Largura: Safeboard 625 mm/Diamant 1200 mm

1ª camada 2ª camada 2ª camada 3ª camada 3ª camada
1x Safeboard 200 mm 3) – – – –
1x Safeboard + 1x Diamant 600 mm 1) 250 mm – – –
2x Safeboard 600 mm 1) – 200 mm 3) – –
2x Safeboard + 1x Diamant 600 mm 1) – 300 mm 2) 250 mm –
3x Safeboard 600 mm 1) – 300 mm 2) – 200 mm 3)

Distância máxima entre parafusos

Fixar as placas à estrutura com parafusos Knauf

Número de parafusos por largura de placa e perfil: 1) mín. 2  2) mín. 3  3) mín. 4

Placas

Espessura 
em mm

Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura s ≤ 0,7 mm
Parafusos Diamant

Espessura 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm
Parafusos Diamant

1x 12,5 XTN 3,9x23 mm XTB 3,9x35 mm
2x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 mm
3x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 + 3,9x55 mm

XTN   XTB  

Placas
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Disposição das placas Knauf

Instalação vertical das placas Diamant

Esquema - Medidas em mm

Comprimento de placa Safeboard

Instalação horizontal das placas antirradiação Safeboard 
ex. Duas placas
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Borde longitudinal

Modulación
Alternar as juntas verticais da placa Safeboard em pelo menos um 
intervalo entre montantes.
No caso de revestimento de múltiplas placas Knauf Safeboard, 
deslocar as juntas horizontais com uma separação correspondente 
a metade da largura da placa.
Alternar as juntas verticais (pelos menos um intervalo entre 
montantes) e horizontais (a metade da largura da placa) em 
relação à outra face da parede.
Alternar as juntas verticais das placas Diamant pelos menos um 
espaço entre montantes.

Largura da placa Diamant
As juntas entre placas devem alternar-se no minimo a uma 
distância ≥ 400 mm quando não se utilizem placas com a altura total.
Alternar as juntas horizontais das placas Diamant em relação à 
camada inferior.
Alternar as juntas verticais e horizontais em relação à outra face 
da parede. 

Placas
Safeboard  12,5 mm 
Diamant 12,5 mm

Safeboard

Safeboard Safeboard + Diamant

Estrutura

Banda de dilatação

m

m

ud.

m²

ud.

m

0,7

2

1,6

26
30

19

1,7

Banda acústica
(50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)

Consumo de material por m2 de parede

4,00 m

2,7
5 m

opc. Canal Knauf 75/40/0,6
Canal Knauf        100/35/0,55
Montante Knauf     48/50/0,6 
Montante Knauf     75/50/0,6 
Montante Knauf    

opc.

opc.
Canal Knauf          48/30/0,55

0,7

2

1,6

s/nec.

2

34

1,7

0,7

2

1,6

0,7

2

1,6

4 2
2

4
2

34
19

30
19

0,5
0,25

1
0,25

0,5
0,5

1
0,5

kg
kg

1,71,7

m²
m²

K131.pt K131.pt
Produto Unidade

Uma placa Duas placas Uma placa
Safeboard + Diamant

Duas placas

Fixação (em função do suporte)

Caixa de chumbo para proteção de mecanismos ud. s/nec.

Perfil de proteção de esquinas 23/14
Perfil de proteção de esquinas 30/30 
Fita para proteção de esquinas, largura 52 mm

m
m
m

s/nec.

2,7
5 m

4,00 m

As quantidade referem-se a uma superfície de: 
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta os requisitos 
construtivos específicos
s/nec. = Segundo necessidade

Lã mineral

Parafusos
1ª camada
2ª camada –

– – –

– –

s/nec.

s/nec.

s/nec.

s/nec.

s/nec.

s/nec.

s/nec. s/nec. s/nec.

m 1,21,2 1,2 1,2

opc.

100/50/0,6

3ª camada

Tratamento de Juntas 
Pasta Safeboard
Uniflott

Cinta de juntas m s/nec. s/nec. 

Valor médio
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KapitelAntirradiação com Knauf Safeboard

proteção
Pb



ex. K152.pt, 2 x Safeboard 1x Diamant

Revestimento Antirradiação Safeboard + Diamant

Constituição K152.pt

Revestimento Antirradiação
com placa Knauf Safeboard Antirradiação

Com revestimentos antirradiação Knauf é pos-
sível conferir proteção radiológica às paredes 
existentes. Com a placa antirradiação Knauf Sa-
feboard pode-se executar a proteção de forma 
económica.

Os revestimentos antirradiação Knauf com es-
trutura metálica executam-se com placas Knauf 
Safeboard de acordo com a equivalência de 
chumbo requerida e com as placas Knauf Dia-
mant na última camada.

Revestimento autoportante
Os revestimentos Knauf estão compostos por 
uma estrutura metálica e uma, duas ou três pla-
ca Knauf aparafusadas a um dos lados.

A estrutura metálica fixa-se aos elementos 
construtivos circundantes. Na câmara interior 
pode-se colocar um painel de lã mineral para 
isolamento térmico e acústico. Também é pos-
sível a instalação de caixas de mecanismos e 
instalações sanitárias com os seus correspon-
dentes acessórios de proteção. Devem-se res-
peitar as juntas de dilatação do sistema constru-
tivo. Recomenda-se uma junta de controle por 
cada 15 m de parede.

 ► Certificação
 ■ Proteção contra a radiação: 

TÜV NORD Röntgentechnik, 
Relatório técnico del 22/09/2008

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA 
Placa Diamant 

 ■ Recomenda-se colocar a placa Knauf 
Diamant de 12,5 mm na camada final do 
Sistema Knauf Safeboard para mais  
resistência.

Pb



ex. K152.pt, 2 x Safeboard 1x Diamant

Revestimento Antirradiação Safeboard + Diamant

Constituição K152.pt

D
d

h
Modulação
≤ 600 mm

Diamant

3) Valor interpolado

≥ 17

Safeboard
2x 12,5

12,5

+ 60

100

≥ 95,548

75

80

40

≥ 122,5

≥ 147,5

53

Safeboard
2x 12,5 60

100

≥ 8348

75

80

40

≥ 110

≥ 135

40

Sistemas Knauf

Dados Técnicos

mm

Isolamento acústico

dBkg/m²

PesoPlacas 

mm
h D

mm
d
mm

Perfil

Revestimento Antirradiação

Revestimento Antirradiação

ΔΔRRww,,hheeaavvyy

Isolamento
sem muro

Espessura

aprox.

2)

1)

16

18

Os dados de melhora de isolamento acústico são válidos 
em conjunto com uma parede maciça densa (350 ± 50 kg/m²). 
Apresenta-se com o apêndice "heavy" no símbolo 
ΔR           .w,heavy

Espessura da lã mineral (conforme NP EN 13162, 
incombustível), resistência ao fluxo de ar conforme 
NP EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²

Melhora
sobre muro1)

Sem
lã
mineral

Espessura 
mínima 
de lã 
mineral 2)

K152.pt Safeboard

K152.pt Safeboard com Diamant

Isolamento 
sem muro

Tripla placa

Dupla placa

173)

Espessura
mínima

Rw/RA

44

46

48

42

44

46

RA
dBA

Rw
dB

44

46

48

42

44

46

14

16

ΔRA
dBA

153)

≥ 15

Melhora sobre muro

ΔRw/ΔRA

Safeboard

Altura máxima ou distância máxima entre ligaçoes

Perfil Knauf Distância 

mm m

Montante 48/50/0,6

m

600

600

600

Duas placas

Montante 75/50/0,6

Montante 100/50/0,6

2,70

3,45

4,10

Três placas ou mais
K152.pt

3,00

3,85

4,60

0,6 mm
Espessura do aço

entre
montantes 

K152.pt Chumbo

Dados Técnicos 

75

12,5

12,5Standard A
+

Sistemas Knauf

+

PerfilPlacas 

mm Pb
Pb
mm

h
mm mm

Dd
mm

Espessura

Espessura mínima

+

200,5 0,50,5+
271 11

1,5
+

332 1,5+
2 392 2+
2,5 2,5 463+

523 33+

+

Uma placa

60

Duas placas

3 33

28

+

0,50,50,5 +
3511 1
42

+
1,521,5

47
+

2 2+ 2
542,52,5 3

Revestimento antirradiação

+

+ Lâ
mi

na
 de

ch
um

bo

Ci
nta

 de
ch

um
bo Lâmina de 

chumbo

Valor
equivalente

Peso

kg/m²
aprox.

Sem
lã
mineral

Placa 
Antirradiação
RX com chumbo

Placa 
Antirradiação
RX com chumbo
12,5

Altura máxima ou distância máxima entre ligações 

Perfil Knauf Distância

mm m

Montante 48/50/0,6 600

600

600

Montante 75/50/0,6

Montante 100/50/0,6

2,30

2,90

3,45

K152.pt 
Antirradiação RX
com chumbo

0,6 mm
Espessura de aço

entre
montantes 

2,70

3,45

4,10

Tipos de ligação ao muro base 

H
H

H

Banda
acústica

Banda
acústica

Banda
acústica

Com canal e montante Com canal Com esquadro

100

48

75

100

48

≥ 97,5

≥ 122,5

≥ 70,5

≥ 110

≥ 135

≥ 83

D
dModulação

h
≤ 600 mm

Antirradiação RX com 
chumbo + Standard A 

m
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Antirradiação Knauf Safeboard

proteção
Pb



d 1

d1

d1

600 mm
Modulação

Safeboard

Tira Safeboard

Pasta Safeboard

Pasta Safeboard 

0,9 1,5 1,4 1,4 0,81,01,2

K152S.pt-VO11

Encontro com laje inferior

Encontro com laje superior

Banda acústica

Canal Knauf 

Montante Knauf

K152S.pt-VU11

K152S.pt-C11

K152S.pt-VM11

Detalhes E 1:5

2x 12,5 mm

Encontro com parede antirradiação

Montante de reforço

Esquema 

1x 12,5 mm Diamant

2x 12,5 mm Safeboard

Banda de dilatação 
Pasta Safeboard 
Canal Knauf

2x 12,5 mm Safeboard

1x 12,5 mm Diamant

Canal Knauf
Montante Knauf

Espessura de chumbo equivalente para 2x Safeboard

1. Safeboard
2. Diamant

1x 12,5 mm Diamant
Uniflott +
Cinta de juntas
Pasta Safeboard 
Parafuso Diamant XTN

1x 12,5 mm Diamant 2x 
12,5 mm Safeboard

ex. Variante com 2x Safeboard + 1x Diamant

Juntas Secção vertical

Espessura de chumbo equivalente (mm Pb) em função da tensão do tubo (kV)
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

K152.pt Revestimento antirradiação Knauf Safeboard
Autoportante - tripla placa (Variante selecionada)

 ► Características do sistema
 ■ Modulação 600 mm
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ 1ª e 2ª camada: Safeboard de 12,5 mm 

3ª camada: Diamant de 12,5 mm

 ■ Os sistemas representados são variantes se-
lecionadas. Podem-se planear soluções es-
pecíficas para a proteção contra a radia-
ção com base na tabela de equivalências de 
chumbo da página 45.

proteção
Pb



d 1

d1

d1

600 mm
Modulação

Safeboard

Tira Safeboard

Pasta Safeboard

Pasta Safeboard 

0,9 1,5 1,4 1,4 0,81,01,2

K152S.pt-VO11

Encontro com laje inferior

Encontro com laje superior

Banda acústica

Canal Knauf 

Montante Knauf

K152S.pt-VU11

K152S.pt-C11

K152S.pt-VM11

Detalhes E 1:5

2x 12,5 mm

Encontro com parede antirradiação

Montante de reforço

Esquema 

1x 12,5 mm Diamant

2x 12,5 mm Safeboard

Banda de dilatação 
Pasta Safeboard 
Canal Knauf

2x 12,5 mm Safeboard

1x 12,5 mm Diamant

Canal Knauf
Montante Knauf

Espessura de chumbo equivalente para 2x Safeboard

1. Safeboard
2. Diamant

1x 12,5 mm Diamant
Uniflott +
Cinta de juntas
Pasta Safeboard 
Parafuso Diamant XTN

1x 12,5 mm Diamant 2x 
12,5 mm Safeboard

ex. Variante com 2x Safeboard + 1x Diamant

Juntas Secção vertical

Canto Esquina

Canal Knauf
Montante Knauf

K152S.pt-E12 K152S.pt-D11

1. Safeboard
2. Diamant

Parafuso
Diamant XTN

Safeboard

Pasta Safeboard

Detalhes E 1:5 ex. Variante com 2x Safeboard + 1x Diamant

Montagem K152.pt    Revestimento autoportante antirradiação Safeboard 
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Estrutura
 ■ Deve-se colocar banda acústica no verso dos 
perfis que compõem o perímetro da estrutura.

 ■ Marcar na laje inferior e superior a linha on-
de será colocado o revestimento. As fixações 
de perfis perimetrais devem realizar-se com 
fixações adequadas, quer nas zonas maciças 
quer nas placas.

 ■ Colocar os montantes nos canais a distância 
requerida. Evitar riscos e seguir a sequência  

de instalação
Respeitar e cumprir as indicações de montagem 
dos produtos para um resultado integral

 ■ Safeboard Solução segura do início ao fim
 ■ Incorporação da Knauf Diamant para um 

 ótimo acabamento

Antirradiação com Knauf Safeboard

Distância máxima entre fixações
Fixação de canais à laje superior e inferior
Altura Bucha metálica 

Knauf 
(betão armado)

Bucha com prego 
Knauf

m mm mm

≤ 3 1000 1000

> 3 até ≤ 6,5 1) 1000 1000

1) Observar a altura máxima

proteção
Pb



1200

2400

600600

Colocação das placas Knauf

Largura de placa Diamant

Comprimento de placa Safeboard 

Esquema - Medidas em mm

Instalação vertical das placas Diamant

Modulação

Instalação horizontal das placas antirradiação Safeboard 
ex. Duas placas

1ª
 ca

ma
da

 S
afe

bo
ar

d

1ª
 ca

ma
da

 S
afe

bo
ar

d

Bo
rd

e l
on

git
ud

ina
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62
5

62
5
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a d
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3ª
 ca
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 D
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2ª
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ar

d

2ª
 ca

ma
da

 S
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ar

d

Borde transversal

Bo
rd

e t
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Borde longitudinal

n	Alternar as juntas verticais da placa Safeboard em pelo menos 
um intervalo entre montantes.

n	No caso de revestimento com múltiplas placas Knauf 
Safeboard, alternar as juntas horizontais com uma separação 
correspondente a metade da largura da placa.

n	Alternar as juntas verticais das placas Diamant em pelos menos um 
intervalo entre montantes.

n	As juntas entre placas devem deslocar-se a uma distância ≥ 400 mm 
quando não se utilizem placas com a altura total.

n	Alternar as juntas horizontais das placas Diamant em relação à 
camada inferior.

Fixação das placas Knauf
■ Aparafusar as placas conforme a tabela.
■ Começar a aparafusar de um extremo da placa 

ou do centro para os extremos.
■ Pressionar e aparafusar as placas Knauf 

firmemente à estrutura.
Manipulação das placas Knauf
■ Para evitar o pó, realizar um corte no cartão e 

com um golpe seco na parte posterior romper 
e separar o cartão. Repassar os bordes com 
uma grosa.

■ Uso de máscara (P2) durante a instalação 
das placas Knauf Safeboard, especialmente 
durante o processo de lixagem, corte e 
perfuração.

Tratamento de juntas
■ Para garantir um nível contínuo de proteção 

contra a radiação, todas as juntas (entre placas 
e perimetrais) da placa Knauf Safeboard devem 
encher-se com pasta Safeboard-Spachtel.

■ Preencher as imperfeiçoes com pasta 
Safeboard-Spachtel.

 Consultar a página 90.

Placas Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura 
em mm

Espessura s ≤ 0,7 mm
Parafusos Diamant

Espessura 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm
Parafusos Diamant

1x 12,5 XTN 3,9x23 mm XTB 3,9x35 mm
2x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 mm
3x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm XTB 3,9x35 + 3,9x55 + 3,9x55 mm

XTN   XTB

Fixar as placas à estrutura com parafusos Knauf 

Largura: Safeboard 625 mm/Diamant 1200 mm

1ª camada 2ª camada 2ª camada 3ª camada 3ª camada
1x Safeboard 200 mm 3) – – – –
1x Safeboard + 1x Diamant 600 mm 1) 250 mm – – –
2x Safeboard 600 mm 1) – 200 mm 3) – –
2x Safeboard + 1x Diamant 600 mm 1) – 300 mm 2) 250 mm –
3x Safeboard 600 mm 1) – 300 mm 2) – 200 mm3)

Distância máxima entre parafusos

Número de parafusos por largura de placa e perfil: 1) mín. 2  2) mín. 3  3) mín. 4

Placas



Diamant 12,5 mm

3ª camada

1ª camada
2ª camada

Safeboard

Estrutura

Placas

Tratamento da juntas 
Pasta Safeboard 
Uniflott

Banda de dilatação

m

m

m

m²

ud.

m

m

0,7

2

15

0,9

Banda acústica

Consumo de material por m2 de revestimento

opc.

Montante Knauf   48/50/0,6 
Montante Knauf   75/50/0,6 
Montante Knauf  100/50/0,6

opc. 0,7

2

2 2
1

18
9

0,5
0,13

0,5
0,25

kg
kg

0,9

m²
m²

1,2 1,2

Fixação (em função do suporte) 1,6 1,6

K152.pt
Produto Unidade

Duas placas Três placas

Canal Knauf        48/30/0,55 
Canal Knauf          75/40/0,6 
Canal Knauf      100/35/0,55

ud.

Perfil de proteção de esquinas 23/14 
Perfil de proteção de esquinas 23/14 
Fita para proteção de esquinas, largura de 52 mm

m
m

Caixa de chumbo para proteção de mecanismos ud.

Lã mineral

(50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)

Parafusos

Safeboard 12,5 mm
–

–

Safeboard + Diamant

14
9

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

As quantidade referem-se a uma superfície de: 
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²
Sem ter em conta o desperdício
Cálculos sem ter em conta os requisitos 
construtivos específicos 
s/nec. = Segundo necessidade

Cinta de juntas m s/nec. s/nec. 

Safeboard + DiamantSafeboard

4,00 m

2,7
5 m

2,7
5 m

4,00 m

opc.
opc.

Valor médio

1200

2400

600600

Colocação das placas Knauf

Largura de placa Diamant

Comprimento de placa Safeboard 

Esquema - Medidas em mm

Instalação vertical das placas Diamant

Modulação

Instalação horizontal das placas antirradiação Safeboard 
ex. Duas placas

1ª
 ca

ma
da

 S
afe

bo
ar

d

1ª
 ca
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Borde transversal
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l 

Borde longitudinal
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Antirradiação com Knauf Safeboard

proteção
Pb



aprox.
100

aprox.

150

bb

Distâ
ncia

 en
tre

 prim
ári

os

c

aprox. 250 a
Distância entre suspensões

(Elementos de fixação)

Distância entre secundários ≤ 400 preferencialmente 300

Constituição 

Colocação transversal 
medidas em mm

K112.pt Safeboard

Teto Antirradiação
com placas Knauf Safeboard Antirradiação

Os Tetos Knauf Antirradiação protegem a laje da 
radiação.
Os Tetos Knauf Antirradiação com estrutura me-
tálica fixam-se à laje com Suspensões Diretas ou 
com Suspensões Nonius e incorporam de uma a 
três placas antirradiação Knauf Safeboard que 
proporcionam o equivalente de chumbo requeri-
do. No plénum pode-se colocar lã mineral para 
melhorar o isolamento térmico e acústico e ins-
talações. Deve-se realizar uma junta de dilatação 
coincidente com as juntas existentes no edifício e  
uma junta de dilatação a cada 15 de teto contínuo.

Suspensões Capacidade de carga 0,40 kN
 ■ Suspensão direta para CD 60/27
 ■ Suspensão combinada + Parte superior 
Nonius.

 ■ Suspensão Nonius + Parte superior No-
nius. Para uma carga total de teto ≥ 0,5 
kN/m², aparafusar a parte inferior da Sus-
pensão Nonius com parafusos LN 3,5x11 
mm às maestras CD 60/27.

 ■ Recomendação da Knauf:
 ■ Aparafusar a partir de uma carga total do 
teto de ≥ 0,4 kN/m² para aumentar a se-
gurança da montagem na instalação.

Distâncias máximas da estrutura em mm
Perfil 
primário

Distância entre suspensões
 a

Distância
c

Intervalo de carga kN/m²
≤ 0,30 ≤ 0,50 ≤ 0,65

500 950 800 750

700 850 700 650

1000 750 – –

b  Distância entre secundários ≤ 400 mm pre-
ferencialmente 300 mm

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA
Com as placas Knauf Antirradiação Safeboard  
pode-se economizar tempo e dinheiro

Pb



11,5
15

20

25

65

45

Peso do teto

40

35

30

50

60

55

0,3
0 <

 p
 ≤

 0,
50

[ kg/m² ]

0,1
5 <

 p
 ≤

 0,
30

0,5
0 <

 p
 ≤

 0,
65

≤  0,15

3x Safeboard

Intervalo de carga
[ kN/m² ]

2x Safeboard

1x Safeboard

1)

Peso do teto antirradiação

 1)

Cálculo para tetos ≥ 0,50 kN/m² de acordo 
com a norma DIN 18168

Cálculo da estrutura

1. Determinar o peso do teto com proteção 
à radiação
Obter o peso superficial do teto incluindo  
a estrutura e o número de placas por kg/m².

2. Calcular a estrutura
Em função do intervalo de carga ou a carga  
superficial obtém-se a modulação da estrutura  
consoante a tabela da página 62.

Nota
Carga adicional máxima de lã mineral:  
0,05 kN/m2 (= 5 kg/m2)
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 ► Certificação
 ■ Proteção contra a radiação  

TÜV NORD Röntgentechnik,
Relatório técnico de 22/09/2008

Antirradiação com Knauf Safeboard

 ► consultar também D11.pt Knauf Tetos  
Suspensos

proteção
Pb



d 1

1 aprox. 150 mm

aprox. 100 mm

d

Suspensão Nonius 
para CD 60/27

Tira

0,9 1,5 1,01,2

K112S.pt-A1 Encontro com parede Antirradiação

Junta transversal 

Aparafusar o perfil U 30/30 ao montante 
Pasta Safeboard

Safeboard d1
Canal

Montante Knauf

Parte superior Nonius 
Seguro Nonius

1,4 0,81,4

K112S.pt-C1

K112S.pt-D1

K112S.pt-B1 Junta longitudinal

Encontro com revestimento Antirradiação

Suspensão Direta

Detalhes E 1:5

Perfil U 30/30
Parafuso Diamant XTN, a ≤ 500 mm 

Perfil secundário CD 60/27 
Cavalete CD 60/27

Suspensão direta fixar 
com Parafuso LN
3,5x11 mm ao perfil 
primário

Parafuso
Diamant XTN

2x 12,5 mm Safeboard
Pasta Safeboard +

Cinta de juntas

ex. Variante com 2x Safeboard

Espessura de chumbo equivalente para 2x Safeboard

Cavalete CD 60/27 
Perfil primário CD 60/27 

Perfil secundário CD 60/27

1. Safeboard
2. Diamant

Knauf
Montante

Knauf

Cavalete
CD 60/27

Parte
superior
Nonius

Espessura de chumbo equivalente (mm Pb) em função da tensão do tubo (kV)
60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 125 kV 150 kV

K112.pt Teto Antirradiação Knauf Safeboard
Estrutura metálica Maestras CD 60/27 - dupla placa (Variante selecionada)

 ► Características do sistema
 ■ Estrutura com primários e secundários
 ■ Perfil CD 60/27
 ■ 2 placas Safeboard de 12,5 mm

 ■ Os sistemas representados são variantes se-
lecionadas. Podem-se estudar soluções es-
pecíficas para a proteção contra as radiações 
utilizando a tabela de equivalência de chum-
bo da página 45.



Altura mínima do teto suspenso Altura do teto suspenso = altura da suspensão + estrutura metálica + placas

Altura

130 5460/27 + 60/27130

Perfil

mm

Placa

2x 12,5

mm
Estrutura

total

Suspensões

mm

Com parte superior Nonius

Capacidade de carga 0,40 kN

b/h mm

Suspensão direta

Suspensão 
Nonius

Suspensão 
Combinada 

15 - 100

mm

Suspensão 
Direta 

mm

Safeboard

Suspensão Nonius
para CD 60/27

+

Suspensão combinada 
para CD 60/27

Parte Superior Nonius 
Seguro Nonius duplo para CD 60/27

Em função da altura 
do teto pode-se dobrar 
ou cortar o excesso

d 1

1 aprox. 150 mm

aprox. 100 mm

d

Suspensão Nonius 
para CD 60/27

Tira

0,9 1,5 1,01,2

K112S.pt-A1 Encontro com parede Antirradiação

Junta transversal 

Aparafusar o perfil U 30/30 ao montante 
Pasta Safeboard

Safeboard d1
Canal

Montante Knauf

Parte superior Nonius 
Seguro Nonius

1,4 0,81,4

K112S.pt-C1

K112S.pt-D1

K112S.pt-B1 Junta longitudinal

Encontro com revestimento Antirradiação

Suspensão Direta

Detalhes E 1:5

Perfil U 30/30
Parafuso Diamant XTN, a ≤ 500 mm 

Perfil secundário CD 60/27 
Cavalete CD 60/27

Suspensão direta fixar 
com Parafuso LN
3,5x11 mm ao perfil 
primário

Parafuso
Diamant XTN

2x 12,5 mm Safeboard
Pasta Safeboard +

Cinta de juntas

ex. Variante com 2x Safeboard

Espessura de chumbo equivalente para 2x Safeboard

Cavalete CD 60/27 
Perfil primário CD 60/27 

Perfil secundário CD 60/27

1. Safeboard
2. Diamant

Knauf
Montante

Knauf

Cavalete
CD 60/27

Parte
superior
Nonius
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K112.pt Teto Antirradiação Knauf Safeboard 
Estrutura

Estrutura
União perimetral não portante com Perfil U 30/30 
como ajuda à montagem (consultar ficha técnica 
D11.pt). Colocar banda acústica nos perfis peri-
metrais no contato com os elementos construtivos 
circundantes.

Distância de fixações do Perfil U ≤ 1 m.

Fixar os perfis primários às suspensões e ajus-
tar à altura pretendida.

Separação entre suspensões, primários e se-
cundários, consultar página 62.

Antirradiação com Knauf Safeboard

Exemplo de cálculo
Altura
■ Suspensão Nonius  130 mm 
■ Perfil primário e secundário    54 mm 
■ Placas 
   (2x 12,5 mm Safeboard)   25 mm 

Altura mínima 
do teto  209 mm

 ► consultar também D11.pt Knauf Tetos  
Suspensos

proteção
Pb



62
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62
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2400

Disposição das placas Safeboard Distância entre secundários ≤ 400 preferencialmente 300

                          Comprimento da placa Safeboard
Instalar as placas no sentido transversal aos perfis secundários.
Colocar as juntas transversais coincidentes com um perfil.
Alternar as juntas entre as placas e entre camadas de placas, no mimimo com a mesma distância dos secundários.
No caso de múltlipas placas, alternar as juntas longitudinais entre as camadas de placas no mínimo com metade da largura da placa.

Instalação das placas Knauf Esquema - Medidas em mm

La
rg

ur
a d

a p
lac

a s
afe

bo
ar

d

La
rg

ur
a d

a p
lac

a S
afe

bo
ar

d 
62
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Borde longitudinal

2ª camada Safeboard

1ª camada Safeboard

Placas Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura em mm

Espessura s ≤ 0,7 mm
Parafusos Diamant

1x 12,5 XTN 3,9x23 mm
2x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm
3x 12,5 XTN 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm

XTN

Fixação das placas à estrutura com parafusos Knauf

Placas Largura 625 mm 

1ª camada 2ª camada 3ª camada
1x Safeboard 150 mm 2) – –
2x Safeboard 300 mm 1) 150 mm 2) –
3x Safeboard 300 mm 1) 300 mm 1) 150 mm 2)

Distância máxima entre parafusos

Número de parafusos por largura de placa e perfil: 1) mín. 3   2) mín. 5

Instalação das placas Knauf
■ Aparafusar as placas conforme a tabela.
■ Começar a aparafusar de um extremo da placa 

ou do centro para os lados.
■ Pressionar e aparafusar as placas Knauf firme-

mente à estrutura.
Manipulação de placas Knauf
■ Para evitar o pó, realizar um corte no cartão e 

com um golpe seco na parte posterior romper e 
separar o cartão. Repassar os bordes com uma 
grosa.

■Uso de máscara (P2) durante a instalação das 
placas Knauf Safeboard, especialmente duran-
te o processo de lixagem, corte e perfuração.

Tratamento de juntas
■ Para garantir um nível contínuo de proteção 

contra a radiação, todas as juntas (entre placas 
e perimetrais) da placa Knauf Safeboard devem 
encher-se com pasta Safeboard-Spachtel.

■ Corrigir as imperfeições com pasta Safeboard- 
Spachtel.

 Consultar a página 90.
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Cálculo de materiais dos exemplos selecionados 

Suspensão: 650 mm; Primário: 700 mm; Secundário: 300 mm

Até 0,50

K112.pt
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Suspensão: 750 mm; Primário: 1000 mm; Secundário: 300 mm

Distância primários 700 mm / 1000 mm 

aprox. 150 mm 9,7 m

Até 0,30
2

1)

Até 0,65
3

Suspensão: 700 mm; Primário: 700 mm; Secundário: 300 mm

1
K112.pt

2

Maestra CD 60/27/0,6 
União para CD 60/27 
Cavalete para CD 60/27

1,5

3,6 5

Estrutura

Perfil U 30/30/0,55
Para fixar à laje utilizar o material adequado 
Bucha metálica ≥ M6 (para lajes de betão) ud.

m

1,5 2,3

0,4

4,6

2,3

1

1,5 2,3

4,8m

(como apoio para a montagem)

opc. 
ud.

5

0,4

2,4

2,4

2,4

4,8

1

0,4

2,4

2,4

Placas

4,8

m² 1 2 3

30
30
19 19

Banda de dilatação

19

Cinta de juntas m
m

0,35
0,40,4
0,35

0,4
0,35

kg
kg

0,15

Tratamento da juntas 
Pasta Safeboard 
Uniflott

0,3
0,15 0,15
0,6

Perfil perimetral

12,5 mm

0,9

2x 12,5 mm

3x 12,5 mm

m²

30
ud.

Carga superficial kN/m²
As quantidade referem-se a um teto de: 10 m x 10 m = 100 m² 
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta os requisitos construtivos específicos 
s/nec. = Segundo necessidade
Em itálico:  material não comercializado pela Knauf

Lã mineral

Parafusos
12,5 mm

4,63 4,8

3ª camada

1ª camada
2ª camada

1)

1)

1)

–
–
–

–

opc.

s/nec. s/nec. s/nec. 

Bucha metálica ≥ M6 (para lajes de betão)
outro material adequado
Suspensão Direta para CD 60/27
Parafusos 2x LN 3,5x11 mm (para aparafusar a maestra CD 60/27) 
Parte superior Nonius
Seguro Nonius Duplo
Suspensão Nonius
Parafusos 2x LN 3,5x11 mm (para aparafusar a maestra CD 60/27) 
Suspensão combinada para CD 60/27 2,31,5 2,4

ud.

Valor médio

62
5

62
5

2400

Disposição das placas Safeboard Distância entre secundários ≤ 400 preferencialmente 300

                          Comprimento da placa Safeboard
Instalar as placas no sentido transversal aos perfis secundários.
Colocar as juntas transversais coincidentes com um perfil.
Alternar as juntas entre as placas e entre camadas de placas, no mimimo com a mesma distância dos secundários.
No caso de múltlipas placas, alternar as juntas longitudinais entre as camadas de placas no mínimo com metade da largura da placa.

Instalação das placas Knauf Esquema - Medidas em mm
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Borde longitudinal

2ª camada Safeboard

1ª camada Safeboard
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Antirradiação com Knauf Safeboard

proteção
Pb



As paredes Knauf de proteção contra a radia-
ção com estrutura metálica estão compostos por 
placas Knauf Antirradiação RX com chumbo e 
placas Knauf Standard A.
A estrutura metálica é fixa aos elementos cons-
trutivos perimetrais e constitui um suporte para 
a montagem das placas.
Na caixa de ar da estrutura pode-se colocar lã 
mineral e instalações elétricas.
Deve-se realizar uma junta de dilatação na pare-
de coincidente com cada junta do edifício. Além 
disso, recomenda-se realizar uma junta de dila-
tação cada 15 m de parede contínua.

Parede Antirradiação
placas com chumbo

Podem-se instalar portas nas paredes Knauf  
com proteção radiológica.Na abertura da por-
ta não devem coincidir juntas de placas com os 
aros das portas. Consultar abertura para portas 
nas páginas 28 e 40 e seguir as indicações do 
fabricante da porta.

 ► INFORMAÇÃO PRÁTICA
 ■ É possível obter uma maior espessura da 

lâmina de chumbo por encomenda
 ■ É possível combinar as placas Knauf  

Safeboard e as placas com chumbo 
(Consultar o Dpto. Técnico da Knauf) 

Pb

Constituição K131.pt Chumbo, uma placa K131.pt Chumbo, duas placas

Parede antirradiação com lâmina de chumbo

Camada antirradiação em ambos lados

Parede antirradiação com lâmina de chumbo

Camada antirradiação de um lado

Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo
Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo

+ Placa Knauf Standard A



D
d

h
≤ 600 mm

d
Modulação

763+

100

75

100

48

75

75

K131.pt Chumbo - Camada antirradiação de um lado
mm
h

mm

Perfil

Duas placas

K131.pt Chumbo - Camada antirradiação em ambos os lados

Espessura da parede

6+2x 3
902x 3+2x 2,5
76+2x 2
6432x 22x 1,5
502+

12x 0,5+

100 +

62x 3+
2x 3+

4+
802x 22x 1,5

2 x 1
5412x 0,5+

150

98

73

150

98

+

+

0,5 0,5+
1 +
1,5 422+
2 4722

542,5
3 6033+

0,50,5 +
51+
581,5 2+
6422 2
702,52,5

mm mm Pb

33

48

100

48

Sistemas Knauf Placas 

Dados Técnicos 

mm
Dd

Duas placas

kg/m²

1012x 3
5
42x 2

+
2x 1

372x 0,5

125

73

100

48

75

1172x 3
10652x 2,5
922x 22x 2

3+
67+ 22x 1

2x 0,5

125 +

125

100

125

0,5 28
3511

1,5

2,5
+

3+

450,5
11 1
1,5

+
3+

Pb+ aprox.

Espessura

Parede antirradiação

Parede antirradiação

Caixa de ar

Consultar isolamento acústico na ficha técnica W11.pt

2x 1

+ 

mm0,6 mm mm

K131K131.pt Chumbo

Montante 48/50/0,6 600

600

600

Uma placa Duas placas

Montante 75/50/0,6 

Montante 100/50/0,6 

3,45

3,25

4,10

Sem
lã 
mineral

Lâmina de
chumbo

Valor
equivalente

4,954,10

Standard A 12,5 
e
Placa Antirradiação 
RX com chumbo
12,5

Standard A 2x 12,5 
e
Placa Antirradiação 
RX com chumbo
12,5
+
Standard A 12,5

Placa Antirradiação 
RX com chumbo
12,5

Placa Antirradiação 
RX com chumbo 
12,5
+
Standard A 12,5

Uma placa
Juntas horizontais com perfil 
e cinta de chumbo por trás 

Uma placa
Juntas horizontais com perfil 
e cinta de chumbo por trás

Lâ
mi

na
 de

 
ch

um
bo

Ci
nta

 de
ch

um
bo

2,70

Altura máxima da parede

Espessura do aço

Distância entre
montantes

Peso

Perfil Knauf
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Exemplo de cálculo 
Espessura da parede

 ■ Lado 1 da parede 
Placa Standard A                12,5 mm

 ■ Lado 2 da parede 
Placa Antirradiação RX      12,5 mm 
com chumbo                  2,5 mm

 ■ Cinta com chumbo  3,0 mm
 ■ Montante 75/50/0,6              75,0 mm

Espessura da parede             105,5 mm   

Antirradiação com chumbo

 ► consultar W11.pt Paredes Knauf  
com estrutura metálica

proteção
Pb



Antirradiação
chumbo

Antirradiação
chumbo

Antirradiação
chumbo

600 mm
Modulação

Canal Knauf
Montante Knauf

Cinta de chumbo 

Encontro com laje superior

Encontro com laje inferior

Encontro com muro

Banda acústica

Cinta de chumbo
Uniflott + Banda de dilatação

Esquema

Camada antirradiação em ambos os lados

Ex. Duas placas

Ex. Duas placas

Detalhes E 1:5

1x 12,5 mm
em ambos os lados

1x 12,5 mm

1x 12,5 mm

Placa Knauf

1x 12,5 mm

em ambos os lados 

K131B.pt-VO11

K131B.pt-VU11

K131B.pt-A11

K131B.pt-VM11

1x 12,5 mm

1x 12,5 mm

Esquema 

Junta horizontal
com canal e

cinta de chumbo

Cintas de
chumbo de

compensação

Cinta de chumbo

Placa Knauf

Canal Knauf

Ex. Uma placa

Ex. Uma placa

Juntas Secção vertical

Antirradiação
chumbo

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo
Montante Knauf 
Canal Knauf
Cinta de chumbo

Uniflott

Uniflott + Banda de dilatação 
Parafuso TN
Banda acústica
Cinta de chumbo
Canal Knauf
1x 12,5 mm Antirradiação 
chumbo
1x 12,5 mm Placa Knauf

Antirradiação chumbo

Antirradiação chumbo

Antirradiação chumbo

600 mm
Modulação

Encontro com laje superior

Encontro com laje inferior

Encontro com muroK131B.pt-VO1

K131B.pt-VU1

K131B.pt-A1

K131B.pt-VM1

Banda acústica
Montante Knauf

Cinta de chumbo
Uniflott + Banda de dilatação

Canal Knauf
Montante Knauf

Cinta de chumbo

Camada antirradiação de um lado

Ex. Duas placas

Detalhes E 1:5

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo

1x 12,5 mm
Placas Knauf

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo
Montante Knauf 
Cinta de chumbo 
Parafuso TN
Banda acústica 
Uniflott

2x 12,5 mm
Placas Knauf

1x 12,5 mm

1x 12,5 mm Placa Knauf

1x 12,5 mm Placa Knauf

Esquema 

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo 
1x 12,5 mm Placa Knauf

Junta horizontal com 
canal e cinta de chumbo

2x 12,5 mm
Placas Knauf

Ex. Uma placa

Ex. Uma placa

Uniflott +Banda de dilatação 
Cinta de chumbo

Canal Knauf

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo 
1x 12,5 mm Placa Knauf

Ex. Duas placas 

Juntas Secção vertical

K131.pt Parede antirradiação Knauf Chumbo
Estrutura simples - uma ou duas placas - chumbo de um lado

 ► Características do sistema
 ■ Modulação 600 mm
 ■ Perfil de 48,75 ou 100 mm
 ■ Placa com chumbo de um lado
 ■ Juntas com cinta de chumbo



Antirradiação
chumbo

Antirradiação
chumbo

Antirradiação
chumbo

600 mm
Modulação

Canal Knauf
Montante Knauf

Cinta de chumbo 

Encontro com laje superior

Encontro com laje inferior

Encontro com muro

Banda acústica

Cinta de chumbo
Uniflott + Banda de dilatação

Esquema

Camada antirradiação em ambos os lados

Ex. Duas placas

Ex. Duas placas

Detalhes E 1:5

1x 12,5 mm
em ambos os lados

1x 12,5 mm

1x 12,5 mm

Placa Knauf

1x 12,5 mm

em ambos os lados 

K131B.pt-VO11

K131B.pt-VU11

K131B.pt-A11

K131B.pt-VM11

1x 12,5 mm

1x 12,5 mm

Esquema 

Junta horizontal
com canal e

cinta de chumbo

Cintas de
chumbo de

compensação

Cinta de chumbo

Placa Knauf

Canal Knauf

Ex. Uma placa

Ex. Uma placa

Juntas Secção vertical

Antirradiação
chumbo

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo
Montante Knauf 
Canal Knauf
Cinta de chumbo

Uniflott

Uniflott + Banda de dilatação 
Parafuso TN
Banda acústica
Cinta de chumbo
Canal Knauf
1x 12,5 mm Antirradiação 
chumbo
1x 12,5 mm Placa Knauf

Antirradiação chumbo

Antirradiação chumbo
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 ► Características do sistema
 ■ Modulação 600 mm
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ Placa com chumbo em ambos os lados
 ■ Juntas com cinta de chumbo

Antirradiação com chumbo

K131.pt Parede antirradiação Knauf Chumbo
Estrutura simples - uma ou duas placas - chumbo em ambos os lados

proteção
Pb



Antirradiação chumbo
20≥

a
a

a ≤ 20 mm
b ≥ 20 mm

b
+ 

5

Camada antirradiação de um lado / em ambos os lados
K131B.pt-D11 EsquinaK131B.pt-C2 Encontro T

K131B.pt-SO11 Caixa de mecanismos

Caixa mecanismos

K131B.pt-VO12 Encontro flutuante

Ex. Camada antirradiação de um lado, duas placas

Altura: ≤ 6,50 m

Detalhes E 1:5

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo 

Canal Knauf
Lã mineral 

Parafuso TN

1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo

Cinta de chumbo 

Placa Knauf

Consultar para maior deflexão da laje ou mais altura da parede. Em encontros flutuantes não aparafusar as placas ao canal.

a

Parafuso TN

Montante Knauf

Montante Knauf (adicional) Montante Knauf (adicional, se necessário)

Antirradiação chumbo 
Cinta de chumbo
1x 12,5 mm 
Antirradiação chumbo 
1x 12,5 mm Placa Knauf

Ex. Camada antirradiação em ambos os lados, uma placa

Caixa de chumbo para 
proteção de mecanismos

Cinta de chumbo
1x 12,5 mm 

Antirradiação chumbo

Tiras de placa Knauf 
(altura em função da 
deflexão da laje) 
Vedação elástica
Canal Knauf

Caixa de chumbo para proteção  
de mecanismos

As caixas de proteção para os mecanismos das 
instalações elétricas utilizam-se para garantir 
uma proteção completa contra as radiações. Fi-
xar as caixas de proteção com os parafusos TN. 
As caixas de proteção Knauf estão disponíveis 
para mecanismos simples, duplos e triplos.

K131.pt Parede antirradiação Knauf Chumbo
Encontros em T, esquinas, caixas de mecanismos e encontro flutuante

Encontro flutuante com laje

O tipo de união à laje depende das deformações 
que se esperam dos elementos construtivos de-
pois de as paredes terem sido instaladas.
Se é de esperar deflexão da laje, realizar encon-
tros flutuantes.
Realizar encontros flutuantes de modo que as 
deformações esperadas entre a parede e o ele-
mento construtivo adjacente aconteçam.
Devem-se considerar os requisitos de resistên-
cia ao fogo e isolamento acústico durante o pla-
neamento.

Copyright by Knauf Gips KG

100

48

23
4 30

8 38
0



Montagem K131.pt Parede antirradiação com chumbo
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K131.pt Parede antirradiação Knauf Chumbo
Estrutura

Estrutura
 ■ Nos perfis que compõem o perímetro de qual-
quer estrutura deve-se colocar no verso ban-
da acústica.

 ■ Canais na laje inferior e superior, montantes 
nos encontros com paredes.

 ■ As fixações dos perfis perimetrais devem-se 
realizar com fixações adequadas para zonas 
maciças ou de placa. 

 ■ Colocar os montantes nos canais e modular 
com a distância entre eixos requerida.

 ■ Colar a cinta de chumbo na aba de cada per-
fil que compõem a estrutura.

Em todos os perfis da estrutura 
devem colocar a cinta de chumbo.
A cinta de chumbo é autoadesiva 
e de 50 mm de largura. A espessura 
dependerá da espessura da lâmina 
de chumbo das placas Knauf 
Antirradiação RX (ver página 69). 

Antirradiação com chumbo

Distância máxima entre fixações
Fixar o canal a laje superior e inferior
Altura Bucha metálica

(betão armado)
Bucha com prego

m mm mm
≤ 3 1000 1000
> 3 até ≤ 5 1) 1000 500

1) Consultar altura máxima 

proteção
Pb



600600 600600 1200

Modulação Largura de placa 
Antirradiação com chumbo

Disposição vertical das placas Antirradiação chumbo 
uma placa
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Disposição vertical das placas Standard A

Largura da placa Standard A

Esquema - Medidas em mmInstalação das placas Knauf

Placas Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura em mm

Espessura s ≤ 0,7 mm Espessura 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm

1x 12,5 1) + Chumbo TN 3,5x35 mm TB 3,5x35 mm
1x 12,5 2) TN 3,5x25 mm TB 3,5x25 mm
1x 12,5 1) + Chumbo + 1x 12,5 2) TN 3,5x35 + 3,5x45 mm TB 3,5x35 + 3,5x55 mm
2x 12,5 2) TN 3,5x25 + 3,5x35 mm TB 3,5x25 + 3,5x45 mm

Fixação de placas à estrutura com parafusos Knauf

1)	Placa	Antirradiação	RX	Chumbo	/	2)	Placa	Knauf	Standard	A

Largura: Antirradiação 600 mm/Standard A 1200 mm

1ª camada 1ª camada 2ª camada 2ª camada
1x 12,5 1) 250 mm – – –
1x 12,5 2) – 250 mm – –
1x 12,5 1) + 1x 12,5 2) 700 mm – – 250 mm
2x 12,5 2) – 700 mm – 250 mm

Distância máxima entre parafusosInstalação das placas Knauf
 ■ Aparafusar as placas conforme a tabela.
 ■ Começar a aparafusar de um extremo da placa 
ou do centro para os lados.

 ■ Pressionar e aparafusar as placas Knauf firme-
mente à estrutura.

Tratamento de juntas
 ■ Tratamento de juntas e superficial consultar 
página 90.

Placas

TN TB

Instalar as placas Knauf Antirradiação chumbo na vertical,  
preferencialmente com a altura da parede.
As juntas entre placas devem desencontrar-se como minimo ≥ 400 mm 
e sempre que não se utilizem placas com a altura total da parede 
colocar um perfil coincidente e a respectiva cinta de chumbo. 
Alternar as juntas horizontais em relação à outra face da parede.

Colocar as placas Knauf Standard A na vertical, preferencialmente 
coincidente com a altura da parede.
As juntas entre placas devem desencontrar-se como minimo ≥ 400 mm 
sempre que não se utilizem placas com a altura total da parede.   
Alternar as juntas verticais e horizontais em relação à outra face 
da parede.



Placa Antirradiação com chumbo Placa Knauf Standard A

4,00 m

2,6
0 m

Estrutura

opc. Canal Knauf   75/40/0,6
Canal Knauf         100/35/0,55
Montante Knauf       48/50/0,6

Montante Knauf     100/50/0,6
opc. Montante Knauf       75/50/0,6opc.

opc.
Canal Knauf           48/30/0,55

m

m

0,7

22

0,7

Banda de dilatação
Perfil de proteção de esquinas 23/14 
Perfil de proteção de esquinas 30/30 
Fita para proteção de esquinas de 52 mm

kg

m
m
m
m

Banda acústica (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)
Fixação (em função do suporte)

m²

m

Knauf Standard A 12,5 mm

1,2

s/nec. 

1 3

0,55 1

s/nec. 

ud.

m²

1,2

m²

m

1,7

11

2,72,7

0,7

22

0,7

1,2

– 2

0,6 1,2

1,2

22

5,45,4

Consumo de material por m2 de parede

K131K131.pt K131K131.pt
Produto Unidade Valor médio

Uma placa

Caixas de chumbo para proteção de mecanismos ud. s/nec. 

Duas placas Una placa
Chumbo de um lado Chumbo em ambos os lados 

Duas placas

4,00 m

2,6
0 m

Tratamento de juntas 
Uniflott

Lã mineral

1,7 1,7 1,7

15

30

6
ud.

30– –
18 8 1636

– –
Parafusos
1ª camada (Placa Standard A)
1ª camada (Antirradiação com chumbo) 
2ª camada (Placa Standard A) –

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

s/nec. 

As quantidade referem-se a uma superfície de: 
H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m²
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta os requisitos  
construtivos específicos 
s/nec. = Segundo necessidade 

1,61,6 1,61,6

Cinta de juntas m s/nec. s/nec. s/nec. s/nec. 

600600 600600 1200

Modulação Largura de placa 
Antirradiação com chumbo

Disposição vertical das placas Antirradiação chumbo 
uma placa

1ª
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Disposição vertical das placas Standard A

Largura da placa Standard A

Esquema - Medidas em mmInstalação das placas Knauf

Placas
Cinta de chumbo 50 mm
opc.
opc.
opc.

0,5 mm espessura
1  mm espessura
2  mm espessura
3  mm espessura

Placa Antirradiação Chumbo 12,5 mm
Chumbo Peso aprox. kg/m2

opc.
opc.
opc.
opc.
opc.

0,5 mm espessura 16
1  mm espessura 21,6
1,5  mm espessura 27,3
2  mm espessura 33
2,5  mm espessura 38,6
3  mm espessura 44,3
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Antirradiação com chumbo

Colocar as placas Knauf Standard A na vertical, preferencialmente 
coincidente com a altura da parede.
As juntas entre placas devem desencontrar-se como minimo ≥ 400 mm 
sempre que não se utilizem placas com a altura total da parede.   
Alternar as juntas verticais e horizontais em relação à outra face 
da parede.

proteção
Pb



K152.pt Chumbo, uma placa K152.pt Chumbo, duas placasConstituição

Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo
Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo

+ Placa Knauf Standard A

K152.pt Chumbo, uma placa K152.pt Chumbo, duas placasConstituição

Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo
Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo

+ Placa Knauf Standard A

Constituição K152.pt Chumbo, uma placa K152.pt Chumbo, duas placas

Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo
Placa Knauf Antirradiação RX com chumbo

+ Placa Knauf Standard A

Pb

Os revestimento Knauf de proteção contra a ra-
diação com estrutura metálica estão constitui-
dos por placas Antirradiação RX com chumbo e 
outras placas Knauf. A estrutura está fixa à laje 
superior e inferior e é um suporte para a monta-
gem das placas. 
Na caixa de ar interior colocam-se os painéis de 
lã mineral e instalações elétricas. 
Deve-se realizar uma junta de dilatação nos re-
vestimentos coincidindo com cada junta do edifí-
cio. Além disso, recomenda-se realizar uma jun-
ta de dilatação cada 15 m de parede contínua.

K152.pt Revestimentos Antirradiação 
placas com chumbo



K152.pt Chumbo

Dados Técnicos 

75

12,5

12,5Standard A
+

Sistemas Knauf

+

PerfilPlacas 

mm Pb
Pb
mm

h
mm mm

Dd
mm

Espessura

Espessura mínima

+

200,5 0,50,5+
271 11

1,5
+

332 1,5+
2 392 2+
2,5 2,5 463+

523 33+

+

Uma placa

60

Duas placas

3 33

28

+

0,50,50,5 +
3511 1
42

+
1,521,5

47
+

2 2+ 2
542,52,5 3

Revestimento antirradiação

+

+ Lâ
mi

na
 de

ch
um

bo

Ci
nta

 de
ch

um
bo Lâmina de 

chumbo

Valor
equivalente

Peso

kg/m²
aprox.

Sem
lã
mineral

Placa 
Antirradiação
RX com chumbo

Placa 
Antirradiação
RX com chumbo
12,5

Altura máxima ou distância máxima entre ligações 

Perfil Knauf Distância

mm m

Montante 48/50/0,6 600

600

600

Montante 75/50/0,6

Montante 100/50/0,6

2,30

2,90

3,45

K152.pt 
Antirradiação RX
com chumbo

0,6 mm
Espessura de aço

entre
montantes 

2,70

3,45

4,10

Tipos de ligação ao muro base 

H
H

H

Banda
acústica

Banda
acústica

Banda
acústica

Com canal e montante Com canal Com esquadro

100

48

75

100

48

≥ 97,5

≥ 122,5

≥ 70,5

≥ 110

≥ 135

≥ 83

D
dModulação

h
≤ 600 mm

Antirradiação RX com 
chumbo + Standard A 

m
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Antirradiação com chumbo

Exemplo de cálculo de espessura mínima
 ■ Placas  
Placa Standard A    
Placa Antirradiação RX  

    com chumbo   
 ■ Cinta de chumbo    
 ■ Montante 48/50/0,6 
 ■ Separação ≥ 10,0 mm 

Espessura                

12,5 mm 
12,5 mm 
2,5 mm
3,0 mm

48,0 mm

≥ 70,5 mm

proteção
Pb



Encontro com laje inferior

K152B.pt-VO1 Encontro com laje superior

K152B.pt-VU1 K152B.pt-VM1

K152B.pt-A1  Encontro com muro

Detalhes E 1:5

Ex. Duas placas Ex. Uma placa

Ex.Duas placasEx. Uma placa

Uniflott + Banda de dilatação

Cinta de chumbo

1x 12,5 mm

Uniflott + Banda de dilatação

Cinta de chumbo
Canal Knauf
Banda acústica

1x 12,5 mm Placa Knauf

1x 12,5 mm Antirradiação com chumbo 

Antirradiação com chumbo 

1x 12,5 mm 
Antirradiação com chumbo 
Montante Knauf
Cinta de chumbo 
Banda acústica

Uniflott 1x 12,5 mm Placa Knauf

Parafuso TN

Montante Knauf

1x 12,5 mm

Revestimento Secção vertical

Antirradiação com chumbo 

600 mm
Modulação

Esquema 

Canal Knauf
Montante Knauf

         1x 12,5 mm
         Antirradiação com chumbo 
1x 12,5 mm Placa Knauf

Cinta de chumbo

K152.pt Revestimento antirradiação Knauf Chumbo
Estrutura metálica autoportante com uma ou duas placas

 ► Características do sistema
 ■ Modulação 600 mm
 ■ Perfil de 48, 75 ou 100 mm
 ■ Placas com chumbo
 ■ Juntas com cinta de chumbo



Encontro com laje inferior

K152B.pt-VO1 Encontro com laje superior

K152B.pt-VU1 K152B.pt-VM1

K152B.pt-A1  Encontro com muro

Detalhes E 1:5

Ex. Duas placas Ex. Uma placa

Ex.Duas placasEx. Uma placa

Uniflott + Banda de dilatação

Cinta de chumbo

1x 12,5 mm

Uniflott + Banda de dilatação

Cinta de chumbo
Canal Knauf
Banda acústica

1x 12,5 mm Placa Knauf

1x 12,5 mm Antirradiação com chumbo 

Antirradiação com chumbo 

1x 12,5 mm 
Antirradiação com chumbo 
Montante Knauf
Cinta de chumbo 
Banda acústica

Uniflott 1x 12,5 mm Placa Knauf

Parafuso TN

Montante Knauf

1x 12,5 mm

Revestimento Secção vertical

Antirradiação com chumbo 

600 mm
Modulação

Esquema 

Canal Knauf
Montante Knauf

         1x 12,5 mm
         Antirradiação com chumbo 
1x 12,5 mm Placa Knauf

Cinta de chumbo

Detalhes E 1:5
K152B.pt-E1        Canto

K152B.pt-B1        Junta

K152B.pt-D1        Esquina

K152B.pt-C1        Encontro com Antirradiação

Ex. Duas placas

Ex. Duas placas

Ex. Duas placas

Ex. Uma placa

Lã mineral

Uniflott
Cinta de chumbo

Montante Knauf
Lã mineral

Lã mineral

Montante Knauf

Montante Knauf

Cinta de chumbo 

Cinta de chumbo

Canal Knauf

Lã mineral

Cinta de chumbo

1x 12,5 mm
Antirradiação 
com chumbo 

1x 12,5 mm
Antirradiação com chumbo 

1x 12,5 mm Placa Knauf1x 12,5 mm Placa Knauf

1x 12,5 mm
Placa Knauf

Lã mineral

Lã mineral
Cinta de chumbo

1x 12,5 mm Antirradiação com chumbo 

Lã mineral

Canal Knauf
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Antirradiação com chumbo

proteção
Pb



K152B.pt-SO2 Caixa de mecanismos Secção horizontal 

Detalhes E 1:5
K152B.pt-SO1 Caixa de mecanismos Secção vertical

Ex. Uma placa

1x 12,5 mm
Antirradiação com chumbo 

Parafuso TN 
Caixa de chumbo para proteção 
de mecanismos

Caixa de mecanismos

Caixa de mecanismos                   Caixa de chumbo para proteção 
                  de mecanismos 
1x 12,5 mm Antirradiação com chumbo 

Caixa de chumbo para proteção de mecanismos
As caixas de proteção para os mecanismos das 
instalações elétricas utilizam-se para garantir 
uma proteção completa contra as radiações. Fi-
xar as caixas de proteção com os parafusos TN. 
As caixas de proteção Knauf estão disponíveis 
para mecanismos simples, duplos e triplos para 
abranger todas as necessidades.

K152.pt Revestimento antirradiação Knauf Chumbo
Instalação de proteção para caixas de mecanismos 

Copyright by Knauf Gips KG

100

48

23
4 30

8 38
0



Montagem K152.pt Revestimento antirradiação com chumbo
K152B.pt-SO2 Caixa de mecanismos Secção horizontal 

Detalhes E 1:5
K152B.pt-SO1 Caixa de mecanismos Secção vertical

Ex. Uma placa

1x 12,5 mm
Antirradiação com chumbo 

Parafuso TN 
Caixa de chumbo para proteção 
de mecanismos

Caixa de mecanismos

Caixa de mecanismos                   Caixa de chumbo para proteção 
                  de mecanismos 
1x 12,5 mm Antirradiação com chumbo 

Em todos os perfis da estrutura 
devem colocar cinta de chumbo.
A cinta de chumbo é autoadesiva e 
de 50 mm de largura. A espessura 
dependerá da espessura da lâmina 
de chumbo das placas Knauf
Antirradiação RX (ver página 77). 
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Estrutura
 ■ Deve-se colocar a banda acústica no verso dos 
perfis que compõem o perímetro da estrutura.

 ■ Marcar na laje inferior e superior a linha onde 
será colocado o revestimento. As fixações dos 
perfis perimetrais devem realizar-se com fixa-
ções adequadas, quer nas zonas maciças quer 
nas placas.

 ■ Os perfis perimetrais devem fixar-se firme-
mente à construção original com uma separa-
ção máxima de 1 m e em pelo menos em três 
pontos.

 ■ Colocar os montantes nos canais à distância 
requerida.

 ■ Colar a cinta de chumbo na aba de cada perfil 
que compõem a estrutura.

K152.pt Revestimento antirradiação Knauf Chumbo
Estrutura

Antirradiação com chumbo

proteção
Pb



600600 600600 1200

Modulação Largura de placa Standard A

Disposição vertical das placas Standard ADisposição vertical das placas Antirradiação 
uma placa

1ª
 ca

ma
da
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nti
rra

dia
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o c

om
 ch

um
bo

2ª
 ca
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da
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rd

 A

Esquema - Medidas em mmInstalação das placas Knauf

Largura de placa  
Antirradiação com chumbo

Instalar as placas Knauf Antirradiação com chumbo, preferencialmente  
coincidente com a altura da parede.
As juntas entre placas devem desencontrar-se como minimo ≥ 400 mm  
e sempre que não se utilizem placas com a altura total da parede colocar  
um perfil coincidente com e a respectiva cinta de chumbo.

Colocar as placas Knauf Standard A na vertical, preferencialmente  
coincidente com a altura da parede.
As juntas entre placas devem desencontrar-se como minimo ≥ 400 mm  
sempre que não se utilizem placas com a altura total da parede.

Instalação das placas Knauf
 ■ Instalação das placas Knauf.
 ■ Aparafusar as placas conforme a tabela.
 ■ Começar a aparafusar de um extremo da placa 
ou do centro para os extremos.

 ■ Aparafusar as placas Knauf firmemente à es-
trutura.

Tratamento de juntas
 ■ Tratamento de juntas e superficial consultar 
página 90.

Largura: Antirradiação 600 mm/Standard A 1200 mm

1ª camada 2ª camada

1x Antirradiação Chumbo 250 mm –

1x Antirradiação Chumbo  + 
1x Standard A 700 mm 250 mm

Distância máxima entre parafusos

Fixação de placas à estrutura metália com parafusos Knauf

Placas Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura
em mm

Espessura s ≤ 0,7 mm Espessura 0,7 mm < s ≤ 2,25 mm
Parafusos

1x 12,5 Antirradiação 
+ Chumbo TN 3,5x35 mm TB 3,5x35 mm

1x 12,5 Antirradiação 
+ Chumbo + 1x 12,5 Standard A TN 3,5x35 + 3,5x45 mm TB 3,5x35 + 3,5x55 mm

Parafusos

TN TB

Placas



Placa Antirradiação com Chumbo

K152.pt K152.pt
Produto Unidade Valor médio

Banda de dilatação
Perfil de proteção de esquinas 23/14
Perfil de proteção de esquinas 30/30 
Fita para proteção de esquinas de 52 mm

kg

m
m
m
m

Placa Standard A 12,5 mm m²

ud.

m²

m 2,72,7

11

1

15
818

0,55

s/nec. s/nec. 

0,3

0,9 0,9

4,00 m

2,6
0 m

Consumo de material por m2 de revestimento

Caixas de chumbo para proteção de mecanismos ud. s/nec. s/nec. 

Uma placa Duas placas
Chumbo Chumbo

4,00 m

2,6
0 m

Placa Knauf Standard A

1ª camada
Parafusos

2ª camada 

–

–

As quantidade referem-se a uma superfície de: 
H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m²
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta os requisitos  
construtivos específicos
s/nec. = Segundo necessidade

Tratamento de juntas 
Uniflott

Estrutura

opc. Canal Knauf         75/40/0,6
Canal Knauf         100/35/0,55
Montante Knauf       48/50/0,6  

Montante Knauf     100/50/0,6
opc. Montante Knauf       75/50/0,6opc.

opc.
Canal Knauf           48/30/0,55

m

m 2

0,7

Banda acústica (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)
Fixação (em função do suporte)

m²

m

s/nec. 
ud.

1,2

0,7

2

1,2

Lã mineral s/nec. 
1,6 1,6

Cinta de juntas m s/nec. s/nec. 

Placas
Cinta de chumbo 50 mm
opc.
opc.
opc.

0,5 mm espessura
1  mm espessura
2  mm espessura
3  mm espessura

Placa Antirradiação com chumbo 12,5 mm
Chumbo Peso aprox. kg/m2

opc.
opc.
opc.
opc.
opc.

0,5 mm espessura 16
1  mm espessura 21,6
1,5  mm espessura 27,3
2  mm espessura 33
2,5  mm espessura 38,6
3  mm espessura 44,3
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Antirradiação com chumbo

proteção
Pb



Distância entre secundários

aprox.
100

Distâ
ncia

 en
tre

 prim
ári

os

aprox.

150

aprox. 250

≤ 300 ≤ 300

Colocação longitudinal 
medidas em mm

b

c

a

b

Constituição K112.pt Chumbo

Distância entre suspensões
(Elementos de fixação)

Distâncias máximas da estrutura em mm
Perfil 
primário

Distância entre suspensões
a

Distância
c

Intervalo de carga kN/m²
≤ 0,30 ≤ 0,56

700 850 600

1000 750 –

b  Distância entre secundários ≤ 300 mm

Os Tetos Knauf Antirradiação Knauf fixam-se à 
laje com Suspensões Diretas ou com Suspen-
sões Nonius. As placas Knauf Antirradiação RX 
com chumbo aparafusam-se a uma estrutura de 
perfis primários e secundários.

Este sistema não possui certificado de resistên-
cia ao fogo. 

Deve realizar-se uma junta de dilatação coinci-
dente com as juntas da laje. Além disso, reco-
menda-se realizar uma junta de dilatação a ca-
da 15 m de teto contínuo.

Teto Antirradiação
com chumbo

Pb



2)

15
11,5

20

25

65

45

35

30

40

55

50

60

0,5
0 <

 p
 ≤

 0,
65

0,3
0 <

 p
 ≤

 0,
50

0,1
5 <

 p
 ≤

 0,
30

≤  0,15

[ kN/m² ]
Intervalo de carga

+ 1 mm chumbo

Placa Knauf 12,5 mm
+ 0,5 mm chumbo

Placa Knauf 12,5 mm

+ 2 mm chumbo
Placa Knauf 12,5 mm
+ 1,5 mm chumbo

Placa Knauf 12,5 mm

+ 2,5 mm chumbo
Placa Knauf 12,5 mm

Placa Knauf 12,5 mm
+ 3 mm chumbo

Peso do teto
[ kg/m² ]

Peso do teto antirradiação

Suspensões Capacidade de carga 0,40 kN

Suspensão direta

União dos perfis primários e secundários
Cavalete para CD 60/27

CD 60/27 
Suspensão Nonius União

Conforme necessidade 

Prolongador
União com

Nonius

1)

Parte Superior 
Nonius
Seguro Nonius duplo

Para um peso total de teto ≥ 0,5 kN/m²: 
aparafusar as abas à maestra CD 60/27 
(2x parafusos LN 3,5x11 mm)

Para mais informação sobre a fixação das suspensões à laje consultar a documentação técnica Knauf 
 1) Recomendação Knauf: Aparafusar para uma carga total de teto ≥ 0,4 kN/m² para aumentar a segurança da montagem.

2)

Dobrar antes da instalação 

Em função da altura do teto 
pode-se dobrar ou cortar o 
excesso.

Suspensão

CD 60/27 
CD 60/27 combinada

Cálculo para tetos ≥ 0,50 kN/m² conforme
norma DIN 18168

Nonius

Cálculo da estrutura

1. Determinar o peso do teto com proteção  
à radiação
Obter o peso superficial do teto incluindo a  
estrutura e o número de placas por kg/m².

2. Cargas adicionais
A lã mineral (máx. 0,05 kN/m² = 5 kg/m²)
aumenta o peso total do teto suspenso.  
Ao projetar o teto é necessário ter em conta  
as cargas adicionais.

3. Calcular a estrutura
Em função do intervalo de carga ou a carga 
superficial obtém-se a modulação da estrutura  
consoante a tabela da página 84.
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Antirradiação com chumbo

proteção
Pb



Altura mínima de teto suspenso + Dados técnicos

Medida do teto = altura da suspensão + estrutura metálica + placas

mm

Estrutura

Suspensão
Nonius 

Com parte superior Nonius

130 5460/27 + 60/27

Suspensão
directa

15 - 100

b/h
Perfil

Placa

Placa de gesso

mm

12,5

mm mm

Valor equivalente 

mm Pb
0,5
1
1,5
2
2,5
3

0,5
mm
Pb

0,5+
1 1+
1,5 2+
2 2+
2,5 3+
3 3+

+

+

Lâ
mi

na
 

Ci
nta

de
 ch

um
bo

+ de
 ch

um
bo

Lâmina de chumbo

Suspensões Capacidade de carga 0,40 kN

130

mm

Suspensão
combinada  

Altura
total
mm

Antirradiação com chumbo

K112B.pt-B1 Junta transversal K112B.pt-C1 Junta longitudinal

Perfil secundário Perfil secundário CD 60/27 
Cinta de chumboCavalete para CD 60/27

K112B.pt-A1 Encontro com muro K112B.pt-D1 Encontro com revestimento antirradiação

Suspensão Nonius

Detalhes E 1:5

Cavalete para CD 60/27
   1x 12,5 mm Antirradiação com chumbo 
Uniflott + Banda de dilatação

Perfil secundário CD 60/27 
Perfil primário CD 60/27

Cinta de chumbo

Perfil primário
 aprox. 100 mm

       1x 12,5 mm
Uniflott + Cinta de chumbo

Perfil primário

Perfil primário CD 60/27

Suspensão direta

Cinta de chumbo

Uniflott + Banda de dilatação 

aprox. 150 mm

Suspensão direta, cortar 
ou dobrar conforme a 
necessidade, fixar ao perfil 
primário com parafusos  
LN 3,5x11 mm

Seguro Nonius
Suspensão Nonius, 
se necessário 
aparafusar às abas 
do perfil CD 60/27

Pode-se
utilizar o
perfil U

K112.pt Teto antirradiação Knauf Chumbo
Estrutura metálica Maestras CD 60/27

 ► Características do sistema
 ■ Modulação ≤ 300 mm
 ■ Maestra CD 60/27 
 ■ Uma placa com chumbo
 ■ Juntas com cinta de chumbo



Altura mínima de teto suspenso + Dados técnicos

Medida do teto = altura da suspensão + estrutura metálica + placas

mm
Estrutura

Suspensão
Nonius 

Com parte superior Nonius

130 5460/27 + 60/27

Suspensão
directa

15 - 100

b/h
Perfil

Placa

Placa de gesso

mm

12,5

mm mm

Valor equivalente 

mm Pb
0,5
1
1,5
2
2,5
3

0,5
mm
Pb

0,5+
1 1+
1,5 2+
2 2+
2,5 3+
3 3+

+

+

Lâ
mi

na
 

Ci
nta

de
 ch

um
bo

+ de
 ch

um
bo

Lâmina de chumbo

Suspensões Capacidade de carga 0,40 kN

130

mm

Suspensão
combinada  

Altura
total
mm
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Estrutura
Encontro com muro (consultar ficha técnica  
D11.pt) com Perfil U 30/30.
Colocar banda acústica no verso dos perfis peri-
metrais que compõem a estrutura.
Distância entre fixações do Perfil U ≤ 1 m.
Fixar os perfis primários ás suspensões e ajustar 
à altura de suspensão requerida.
Colar a cinta de chumbo na aba do perfil que 
compõem a estrutura.
Separação entre suspensões, primários e secun-
dários consultar página 84.

K112.pt Teto antirradiação Knauf Chumbo
Estrutura

Exemplo de cálculo 
Altura

 ■ Suspensão Nonius 130,0 mm 
 ■ Primário e secundário 54,0 mm 
 ■ Cinta de chumbo 1,0 mm
 ■ Placas  
Placa Antirradiação RX  12,5 mm 
com chumbo 1,0 mm

Altura mínima
do teto 198,5 mm

Antirradiação com chumbo

 ► consultar D11.pt Knauf Tetos  
Suspensos

Em todos os perfis da estrutura 
devem colocar a cinta de chumbo. 
A cinta de chumbo é autoadesiva e 
de 50 mm de largura. A espessura 
dependerá da espessura da lâmina 
de chumbo das placas Knauf 
Antirradiação RX.

proteção
Pb
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Borde transversal

Esquema - Medidas em mm

Cinta de chumbo

Disposição longitudinal
das placas Antirradiação com chumbo 

Largura de placa Antirradiação com chumbo

Instalar as placas Antirradiação com chumbo na direção longitudinal dos perfis secundários. 
Alternar as juntas transversais pelo menos 400 mm e colocar cinta de chumbo na união. 

Instalação de placas Knauf
 ■ Aparafusar as placas respeitando a tabela.
 ■ Começar a aparafusar de uma extremidade 
da placa ou do centro até os lados para evi-
tar movimentos.

 ■ Pressionar firmemente as placas Knauf à es-
trutura e aparafusar.

 ■ Usar os parafusos Knauf Diamant.

K112.pt Teto antirradiação Knauf Chumbo
Placas, fixação e tratamento de juntas

Placas Estrutura metálica (Penetração ≥ 10 mm)

Espessura em mm

Espessura s ≤ 0,7 mm
Parafusos  

1x 12,5 Antirradiação + Chumbo TN 3,5x35 mm

TN

Fixar as placas à estrutura com parafusos Knauf

Placas Largura 600 mm 

1x Antirradiação 
Chumbo 150 mm

Distância máxima entre parafusos

Tratamento de juntas
 ■ Tratamento de juntas e superficial consultar 
página 90.
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Produto Unidade Valor médio

1,5

Maestra CD 60/27/0,6; (Primário e secundário) 
União para CD 60/27
Cavalete para CD 60/27
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3,6 4,6
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Para fixar à laje utilizar o material adequado
Bucha metálica ≥ M6 (para lajes de betão)
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Distância Primários 750 mm / 1000 mm 

aprox. 150 mm 9,7 m

Suspensão: 750 mm; Primário: 1000 mm; Secundário: 300 mmAté 0,30
Chumbo 0,5 / 1 mm

Suspensão: 600 mm; Primário: 750 mm; Secundário: 300 mmAté 0,56
Chumbo 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

Cálculo de materiais de exemplos selecionados

1)

Chumbo

ud.

Cinta de juntas 
Banda de dilatação

Tratamento de juntas 
Uniflott kg

m
m 0,4 0,4

0,45 0,45
0,3 0,3

K112K112.pt Chumbo

Secundário

Suspensão

Cavalete

Primário

1 2

1

2
1)

1)

–

–

–

–

–

Perfil perimetral (como apoio para a montagem) 
Perfil U 30/30/0,55

opc. Bucha metálica ≥ M6 (para lajes de betão)
outro material adequado
Suspensão Direta para CD 60/27
Parafusos 2x LN 3,5x11 mm (para aparafusar a maestra CD 60/27) 
Parte superior Nonius
Seguro Nonius Duplo
Suspensão Nonius
Parafusos 2x LN 3,5x11 mm (para aparafusar a maestra CD 60/27) 
Suspensão combinada para CD 60/27 1,5 2,4

Carga superficial kN/m²
As quantidade referem-se a um teto de: 10 m x 10 m = 100 m² 
Sem ter em conta o desperdício
Dados sem ter em conta os requisitos construtivos específicos 
Em itálico: material não comercializado pela Knauf

ud.

opc.

Parafusos

Placas
Cinta de chumbo 50 mm
opc.
opc.
opc.

0,5 mm espessura
1  mm espessura
2  mm espessura
3  mm espessura

Placa Antirradiação com chumbo 12,5 mm
Chumbo Peso aprox. kg/m2

opc.
opc.
opc.
opc.
opc.

0,5 mm espessura 16
1  mm espessura 21,6
1,5  mm espessura 27,3
2  mm espessura 33
2,5  mm espessura 38,6
3  mm espessura 44,3
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Antirradiação com Chumbo

proteção
Pb



* Classificação dos acabamentos de acordo com UNE 102043
** Recomendação:   
 Preencher as juntas de borde de testa ou cortado, colocar a cinta de juntas e pressionar.

Nível de qualidade
BV – Borde longitudinal semi-arrendondado afinado
CC – Borde longitudinal semi-arredondado

Borde de testa ou cortado
Juntas combinadas

Uniflott/Pasta Safeboard/Uniflott impregnado todas as pastas de juntas Knauf

Q1* Tratamento técnico requerido - para superfícies sem requisitos decorativos de acabamento

Uniflott/Pasta Safeboard /
Uniflott impregnado

Uniflott/Pasta Safeboard /
Uniflott impregnado
+ Cinta de juntas **

Q2* Para superfícies com requisitos normais de acabamento

Uniflott/Pasta Safeboard /
Uniflott impregnado/

Uniflott/ Pasta Safeboard /
Uniflott impregnado

+ Cinta de juntas ** 

Q3* Para superfícies com requisitos superiores de acabamento

Uniflott/Pasta Safeboard /
Uniflott impregnado
Knauf Unik Fill & Finish / 
Fill & Finish Light

Uniflott/Pasta Safeboard /
Uniflott impregnado
+ Cinta de juntas **
 Fill & Finish / Fill & Finish Light

Q4* Para superfícies com requisitos ótimos de acabamento

Uniflott/Pasta Safeboard /
Uniflott impregnado
Knauf Unik Fill & Finish / Fill & 
Finish Light / Knauf Readyfix F1

Uniflott/PastaSafeboard /
Uniflott impregnado
+ Cinta de juntas **
Knauf Unik Fill & Finish / Fill & 
Finish Light / Knauf Readyfix F1

Qualidade de acabamento da superfície  
 ■ Nível de qualidade em função do tipo de aca-
bamento requerido Q1 a Q4.

Tratamento de juntas
 ■ No caso de várias camadas de placas tratar 
as juntas das camadas intermédias com o ní-
vel de acabamento Q1. Tratar as juntas da ca-
mada exterior em função do tipo de acaba-
mento pretendido de Q1-Q4.

 ■ Emassar a cabeça dos parafusos.
 ■ Lixar as juntas da placa exterior com uma lixa 
de papel e assim que seco.

Juntas perímetrais 
 ■ Preencher as juntas de encontro com paredes 
e lajes (todas as camadas) com pasta de jun-
tas (placas Safeboard com pasta Safeboard).

 ■ Utilizar banda de dilatação ou cinta de juntas 
nos encontros com outros elementos constru-
tivos conforme os requisitos e exigências.

 ■ Utilizar banda de dilatação nos encontros com 
elementos maciços.

Pastas 
 ■ Safeboard-Spachtel: Tratamento de juntas ma-
nual sem cinta, para placas Knauf Safeboard.

 ■ Uniflott: Tratamento de juntas manual sem cin-
ta para os diferentes bordes.

 ■ Knauf Unik Versatil 30: Tratamento de juntas 
manual com cinta de juntas Knauf.

Produtos adequados para as diferentes 
qualidades de acabamento

 ■ Q2, manual: Uniflott, Pasta Safeboard,  
Uniflott Impregnado

 ■ Q3, manual: Knauf Unik Fill&Finish,  
Fill&Finish Light

 ■ Q4, máquina: Knauf Unik Fill&Finish,  
Knauf Readyfix F1

Tratamento de juntas 
das placas de gesso 

Para placas com Borde Afinado (BA) realizar o tratamento de juntas convencional (Pasta Unik + Cinta de juntas)
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Safeboard-Spachtel

Junta entre placas - camada vista 
Borde longitudinal semi-arredondado

Safeboard-Spachtel 
Borde transversal de testa

Safeboard-Spachtel 
Borde transversal de testa

Junta entre placas - camada oculta 
Borde longitudinal semi-arredondado

Safeboard-Spachtel
+ Cinta de juntas
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Tratamento de juntas

Tratamento
Uniflott/Uniflott Impregnado

 ■ Em função das exigências de acabamento da 
superfície aplicar no mínimo 2 demãos. Deve-
se retirar o excesso após aproximadamente 
50 min. Aplica-se com espátula ou talocha so-
bre os bordes das placas, de forma transver-
sal à junta, pressionando para penetrar cor-
retamente.

Knauf Unik Versatil 30
 ■ Para realizar juntas com cinta, aplicar uma 
camada de pasta e assentar a cinta e dar uma 
segunda demão de pasta.

Pasta Safeboard
 ■ Para uma qualidade de acabamento Q2, o tra-
tamento de juntas realiza-se com 2 demãos 
de pasta Safeboard. Uma vez seca a primeira, 
aplicas-se a segunda e deixa-se secar.

Uma vez seca a pasta não deve ser utilizada. 
Corrigir as imperfeições antes de secar. Limpar 
imediatamente as ferramentas após o seu uso.
Uma vez seco, utilizar uma lixa de papel (granu-
lometria 120) para lixar manualmente ou com li-
xadora elétrica.

Temperatura de trabalho
 ■ O tratamento de juntas deve realizar-se quan-
do não se esperem grandes alterações de hu-
midade e temperatura.

 ■ Não se deve realizar o tratamento de juntas 
com temperatura ambiente inferior a +10 °C.

 ■ Não realizar o tratamento de juntas enquanto 
não estiverem terminados os trabalhos com 
autonivelantes, betão, pavimentos, etc.

1.  Método de aplicação
 ex. Pasta Safeboard

2. Método de aplicação
 ex. Uniflott

Preparação das juntas Safeboard
 ■ Preencher todas as juntas (entre placas e ou-
tros elementos) com pasta Safeboard.

 ■ O nível de acabamento Q2 garante uma transi-
ção contínua entre a superfície das placas e as 
juntas. O tratamento de juntas realiza-se com 
2 demãos de pasta Safeboard. Uma vez seca a 
primeira, aplica-se a segunda e deixa-se secar.

Aviso de segurança
 ■ Uso de máscara (P2) durante a instalação das 
placas Knauf Safeboard, especialmente duran-
te o processo de lixagem, corte e perfuração.

► INFORMAÇÃO PRÁTICA
Para garantir a proteção contra a radiação, 
devem-se tratar todas as juntas (vistas e não 
vistas) das diferentes camadas de placas 
Knauf Safeboard com pasta Safeboard.

proteção proteção
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