
DRYSTAR - KONSTRUKCE DO 
VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ



DRYSTAR - IDEÁLNÍ SYSTÉM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

Knauf DRYSTAR je spolehlivým řešením pro vlhké a mokré prostředí téměř pro všechny typy 

staveb. Deska Knauf DRYSTAR je díky inovativní kombinaci High Tech tkaniny a speciálního 

sádrového jádra vodoodpudivá a odolná vůči plísním.

Knauf DRYSTAR je optimálním řešením pro

Prostory wellness - např. šatny, a relaxační místnosti

Prostory s bazény - prostory v okolí bazénů a samotné bazénové prostory

Koupelny a toalety - v soukromých, veřejných, obchodních a gastronomických objektech

Zpracování desky DRYSTAR je obdobné jako u běžných sádrokartonových desek. Umožňuje 

vytvoření moderního prostoru včetně obloukových a jiných designových konstrukcí.

Rozšířením portfólia společnosti Knauf se doplňuje řešení pro požadavky na konstrukce ve 

vlhkých prostorách systémem Drystar. Kromě spolehlivého systému s cementovými deskami 

Knauf AQUAPANEL přichází řešení i s deskami na bázi sádry Knauf Drystar. Deska je použi-

telná do systémů zavěšených podhledů, příček a předsazených stěn.

PROSTORY WELLNESS PROSTORY BAZÉNŮ KOUPELNY A WC



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ S VYNIKAJÍCÍM 
FINÁLNÍM POVRCHEM

IDEÁLNÍ DESKA
POD OBKLADY
Deska Knauf DRYSTAR je ideálním podkladem pro 

obklad. V závislosti na požadavcích je nutné použít 

celoplošný těsnicí nátěr (např. Knauf Tekutá hydroizo-

lace) s příslušnými páskami pro rohy a kouty (např. 

Knauf Hydroband). Pokud plánujeme jako finální 

úpravu povrchu malbu, je potřebné provést celoploš-

nou stěrku tmelem Knauf Drystar-Filler.

HIGH-TECH - SPECIÁLNÍ 
TKANINA
■ S vysokou odolností proti plísním

■ Ideální podklad pro obklady

SPECIÁLNÍ SÁDROVÉ 
JÁDRO
■  Odolné proti vlhkosti a plísním,

vyztužené skelnými vlákny



KNAUF MÁ IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ DO KAŽDÉHO PROSTŘEDÍ

KDE VŠUDE JE MOŽNÉ POUŽÍT DRYSTAR?

Kdo chce použít do vlhkých a mokrých prostorů systémy suché výstavby, má s Knaufem několik možností. Nabízíme impregnované 

desky, desky na bázi sádry se speciální tkaninou na povrchu nebo cementové desky. Můžete si tedy vybrat ideální a hospodárné 

řešení pro každý prostor.

Naše doporučení pro použití impregnované stavební desky (Knauf GREEN), cementové desky AQUAPANEL a sádrové desky DRYSTAR:

DRYSTAR
■  Do prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí a občasným 

přímým zatížením odstřikující vodou

DRYSTAR
■  Do prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí a občasným 

přímým zatížením odstřikující vodou

Oblast použití Prostor GKBI DRYSTAR-BOARD AQUAPANEL

Domácnost Kuchyně, koupelna a WC, komora

Bazény, wellness s kontrolovaným větráním

Bazény, wellness bez kontrolovaného větrání

Sport a volný čas Pobytové místnosti

Veřejné WC, bazény, wellness s kontrolovaným 
větráním, odpočinkové zóny bazénů

Veřejné sprchy

Hotely a restaurace Koupelny v hotelových pokojích, WC pro hosty

Bazény, wellness s kontrolovaným větráním, 
odpočinkové zóny bazénů

Prádelny, velkokapacitní vývařovny, bazény bez 
kontrolovaného větrání

Léčebny a zdravotnická zařízení Koupelna v nemocničním pokoji, WC pro hosty

Rehabilitační bazény, wellness s kontrolovaným 
větráním, odpočinkové zóny bazénů

Prádelny, laboratorní místnosti, velkokuchyně

Administrativní budovy,
vzdělávací a kulturní centra

WC pro návštěvníky

Podhledy v exteriéru bez přímého kontaktu s 
vlhkostí a vodou

Velkokuchyně

Pro návrh systému v prostorách bazénů je nutné dodržet dostupné normy a předpisy.

Doporučujeme Vhodné Nevhodné



VÝHODY SYSTÉMU NA PRVNÍ POHLED

SYSTÉM DRYSTAR - PROMYŠLENÝ DO POSLEDNÍHO DETAILU

Vzájemně kompatibilní systémové komponenty zaručují bezpečné 
a odolné konstrukce příček, předsazených stěn a podhledů 
ve vlhkých prostorách s dlouhou životností.

Zkouškami prokázaná nízká 
absorpce vody a odolnost vůči plísním

Jednoduché
a efektivní 
zpracování

C3/C5M - kompletní příslušenství
s ochranou proti korozi,

rychle, bezpečně a bez komplikací

Všechny komponenty
a podklady od

jednoho dodavatele

■ Deska DRYSTAR: Speciální sádrová deska s vodě-
odolnou povrchovou úpravou a třídou reakce na 
oheň A2-s1, d0, podle normy ČSN 15283-1 + A1 
odpovídá typu GM - FH1IR.

■ DRYSTAR - Filler: Jedinečný práškový tmel, který má 
po smíchání se záměsovou vodou obdobné vlastnosti 
jako pastózní tmely.

■ DRYSTAR - šrouby: Bezproblémové upevnění do 
podkonstrukce, odolné vůči vlhkému prostředí

■ Podkonstrukce: Profily C3 (černé) jsou určené do 
prostor s vyšší pravděpodobností vzniku koroze jako 
např. společné sprchy. Profily C5M (modré) jsou 
určené do prostor, kde je riziko vzniku koroze velmi 
vysoké, např. podhledy krytých plaveckých bazénů 
(klasifikace podle ČSN 12944)



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

 + 420 844 600 600

 info@knauf.cz

 www.knauf.cz
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