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Vstupenka na koncert ticha  

 

Zvuková izolace konstrukcí Knauf RED Piano  
 

Novinkou mezi deskami KNAUF je sádrokartonová deska RED Piano, 
která najde uplatnění pro zvukové izolace různých typů konstrukcí. Její 
použití bude směřovat tam, kde bude potřeba vylepšit zvukovou izolaci 
místnosti, aniž bychom museli použít speciální akustické desky Knauf.  
 
Nadměrnému hluku je doma nebo v práci vystaveno čím dál větší množství lidí 
a proto je toto téma v současné době stále aktuální. Cest, jak dosáhnout 
zlepšení akustického komfortu v budovách nebo jednotlivých místnostech, je 
samozřejmě mnoho. Záleží primárně na konstrukci stavby samotné včetně 
použitých materiálů, rovněž jsou důležité požadované cílové hodnoty a 
pochopitelně velkou roli hrají i prostorové a nakonec i finanční možnosti. 
Jednou z nejjednodušších cest, jak je možné redukovat hluk, je použití 
sádrokartonových desek, které jsou schopny podstatně vyloučit hluk pronikající 
do místnosti (zvuková izolace). 
 
Přestože je sádrokarton zdánlivě jednoduchý druh konstrukce, můžeme ho 
rozdělit z hlediska zvukové izolace do několika výkonnostních tříd. Tyto třídy 
jsou zjednodušeně dány typem konstrukce a použitými deskami případně jejich 
kombinacemi. Zatímco na začátku výkonnostní řady stojí základní desky Knauf 
WHITE, na zcela opačném konci jsou desky Knauf Silentboard. Nová 
sádrokartonová deska Knauf RED Piano zlepšuje akustické vlastnosti základní 
konstrukce, tedy nad rámec dosažitelný běžnými deskami Knauf WHITE. 
V základní skladbě příček W111, W112 respektive W115 lze například 
dosáhnout použitím desky Knauf RED Piano zlepšení vzduchové 
neprůzvučnosti o 3 dB. Podobně jako v jiných případech, lze v konstrukcích 
kombinovat jednotlivé desky tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. 
Například u konstrukce příčky W115 je možné kombinací desky Knauf RED 
Piano a Knauf Diamant dosáhnout vynikající hodnoty vzduchové 
neprůzvučnosti až 72 dB. 
 
Sádrokartonová deska Knauf RED Piano je vstupenka vedoucí do neuvěřitelně 
výkonného a tichého světa speciálních sádrokartonových desek. 
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Knauf Praha, spol. s r. o., se specializuje zejména na výrobu a prodej sádrokartonových 
stavebních systémů a materiálů včetně veškerého příslušenství. Značka Knauf se tak od roku 
1992, kdy vstoupila na český stavební trh, stala synonymem pro celou oblast suché výstavby. 
Společnost Knauf je rovněž významným producentem materiálů v oblasti  výstavby podlah, 
protipožárních příček a podhledů, sádrových omítek, fasádních systémů, revitalizace 
železobetonových konstrukcí  apod. V portfoliu výrobků nechybí velmi široká oblast stavební 
chemie a suchých maltových směsí. Značka Knauf byla vždy spojována s vysokou kvalitou 
produktů a nadstandardním odborným servisem včetně poradenství a odborného zaškolování 
svých partnerů. 

 


