
Ficha Técnica 03/2015

D126.pt

Novo
■ Sistema especial de tetos para projetado Acústico Fumi®

D126.pt Knauf Teto Acústico Cleaneo®

para projetado Acústico Fumi®
  



Estrutura metálica, consumo

ap. 150

Primários + secundários / Suspensões

2

D126.pt Knauf Teto Acústico Cleaneo® para projetado Fumi® 

Isolamento de lã mineral 30 mm, ex. TP 120 A (Knauf Insulation)

0,25

Referência Unidade Valores médiosEm itálico = materiais não comercializados pela Knauf

opc.

Suspensões e estrutura
Fixação Knauf (para betão)
fixação para outro tipo de superfície

Suspensão Nonius-para CD 60x27 com parte inferior, superior e seguro
Suspensão Nonius fechado Knauf para CD 60/27 com parte inferior, superior e seguro

Suspensão Direta Knauf para CD 60x27
Parafuso Knauf metal-metal 2x LN 3,5x9 mm (para perfil CD)

ou
Ud.

Ud.

União Knauf para CD 60x27
Perfil Knauf CD 60x27x0,6; 4 m (primário e secundário)

2x Esquadra de suspensão Knauf para CD 60x27
Cavalete Knauf para CD 60x27opc.

m
Ud.
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Ud.

m²

Uniflott
Tratamento de juntas-Primários

Friso
Tiras de placas Knauf
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kg.
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c/ necessidade
c/ necessidadeParafusos autoperfurantes Knauf TN 3,5x25 mm

Ud.

Ud.

opc.

Produtos Acústicos:

As placas Knauf Cleaneo® para projetado Fumi ® incluem bordes sem perfurações, aos quais se aplica o tratamento de juntas.

Projetados Acústicos Fumi® : S1, S3, S6 e E1.

Medidas em mm.

Consumo de materiais por m² de teto suspenso (sem ter em conta o desperdicio) As quantidades foram calculadas para um teto de: 10 m x 10 m = 100 m²
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Modulação entre secundários

≤ 333≤ 333
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Placas

Parafusos

Placas Knauf Cleaneo® Acustica para Projetado Fumi® ; 12,5 mm; 1250 mm x 2000 mm; 
perfuração quadrada rectilinea 12/25 Q; revestidas com uma lâmina de PE (na parte posterior)

Parafusos Knauf Cleaneo® SN 3,5x30 mm

Acabamentos

opc.
4 (para 4 demãos)
5,5 (para 4 demãos)
6,0 (para 4 demãos)

l / m²

Primário Knauf Atonol; balde de 12,5 l. l
l Aprox. 0,20 l / m²
m² 1Véu acústico Fumi ® ; rolo de100x1 m

Aprox. 250 ml / m²

Projetado Acústico Fumi ® E1; balde de 27 l.
Projetado Acústico Fumi ® S1; saco de 50 l.
Projetado Acústico Fumi ® S3; saco de 50 l.

Cola Fumi ®; balde de 15 l.
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Detalhes, altura de caixa de ar (plenun), absorção acústica
D126.pt Knauf Teto Acústico Cleaneo® para projetado Fumi® 
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Encontro com parede, junta com alheta

Suspensão Nonius

Lâmina PE (de fábrica)

Véu acústico

Lã mineral

ou Suspensão Direta
Perfis

Encontro com parede, junta com alheta e friso

Parafusos TN
colada e agrafada
opcional: placa - Friso,

Tiras de placa

Encontro com parede, junta com alheta e friso

Lâmina PE (de fábrica)

Véu acústico

Junta de dilatação

D126-D1.pt D126-D2.pt

D126-D3.ptD126-C1.pt

Perfis

Perfis

p

p 0,25
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Rectilínea quadrada 12/25 Q
% de perfurações: 17,5 %

w
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Placa Knauf Cleaneo ® Acústica
para projetado Acústico Fumi ®

Projetado Acústico Fumi ®

Tira de placa Knauf
fixa apenas a um dos lados

com silicone acústico

Parafusos
SN 3,5x30;
a ≤ 170 mm

Projetado Acústico Fumi® S1

Para mais informação, consultar

Placa Knauf Cleaneo® Acústica

ap. 13,5 kg/m²(projetado incluido)Peso do teto:

Placa Knauf Cleaneo®

®

 Acústica
Para projetado Acústico Fumi ®

Projetado Acústico Fumi

D12.pt Knauf Cleaneo® Acústico, K761.pt Knauf Cleaneo® Acústico

Longitudinal / Transversal
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Longitudinal

200 mm
Plénum do teto

Uniflott e fita de papel

12,5 mmEspessura de placa:

Reação ao fogo: (c/UNE EN 13501) A2-s1,d0

Uniflott

Realizar as juntas com
Uniflott + fita de papel

afinados

Seção transversal - medidas em mm

fichas técnicas

Primários + secundários/ Suspensões

Absorção Acústica Tipos de bordes
4AK

10 mm

= 0,52m

(recomendado)

(recomendado)

(recomendado)



Constituição
Os tetos Knauf Fumi®, são tetos supensos à laje de 
suporte através de suspensões especiais e 
acabamento sobre placa perfurada com projetado 
Acústico Fumi® para garantir um aspecto visual 
contínuo, sem perfurações à vista.
A estrutura portante é formada por perfis de chapa 
galvanizada CD 60/27em duas direções (primários e 
secundários).
Os perfis primários estão suspensos à laje de 
suporte, com suspensões adequadas ao peso do 
teto.
Deve realizar-se uma junta de control cada 12 m., e 
respeitar as juntas de dilatação do própio edificio, de 
acordo com o indicado nos detalhes construtivos.

Importante
Não se deve permitir a circulação de ar entre a 
divisão e o plenun do teto.
Caso se verifique esta circulação, as perfurações 
ficarão marcadas no acabamento, provocando um 
efeito estético indesejado.
A ventilação deverá realizar-se através de condutas 
instaladas para o efeito.
Recomenda-se deixar uma junta perimetral aberta, 
teto flutuante para evitar fissuras.

Montagem - estrutura metálica
Utilizar suspensões Nonius, Nonius fechado ou 
supensões diretas, fixas à laje de suporte com as 
fixações indicadas para cada caso.
Uma vez realizadas as marcações, fixam-se as 
suspensões e instalam-se os perfis primários, 
devidamente nivelados para evitar diferenças no 
teto.
Para que o teto mantenha as suas propriedades 
acústicas é necessário usar a suspensão correta.
Em seguida  instalam-se os perfis secundários, 
respeitando a modulação indicada nos detalhes 
construtivos.
Para efetuar o cruzamento de perfis utilizar o 
acessório adequado (cavalete) que permite deixar o 
teto flutuante. Não se devem aparafusar os perfis no 
seu cruzamento para evitar a excessiva rigidez do 
teto, o que poderia originar fissuras.

Instalação de placas
Instala-se a placa Knauf Cleaneo® de forma 
transversal  aos perfis secundários. As juntas 
configuram-se em cruz.
Coincidente com cada junta de testa deverá existir 
sempre um perfil secundário.
Para fixar as placas utilizar os parafusos especiais 
Knauf SN 3,5x30 mm.
Ajustam-se as placas e pressionam-se para que 
fiquem bem assentes sob o perfil. Deve-se começar 
a aparafusar numa esquina da placa em direção 
longitudinal. Uma vez acabada esta linha 
repetem-se até chegar à linha de borde.
A distância entre parafusos não deve ser superior a 
170 mm.
As zonas danificadas da lâmina de poliestireno do 
verso das placas, deverão ser reparadas antes da 
sua  instalação.
Proceder de forma idêntica nas zonas de cortes para 
a colocação de luminárias, etc
Caso seja necessário a colocação de alçapões, 
estes deverão ser planificados antes da instalação 
das placas, para que o corte seja o adequado e 
evitar a manipulação incorrecta in situ.

Tratamento de juntas
A posterior aplicação do projetado Acústico Fumi®, 
não serve para atenuar as irregularidades.
O tratamento de juntas apenas se deverá realizar 
quando não se produzam grandes alterações de 
humidade e temperatura. A temperatura para 
realizar os trabalhos não deverá ser nunca inferior a 
+10ºC. 
As juntas das placas, tratam-se com Uniflott e fita de 
juntas.  Emassar com esta mesma massa a cabeça 
dos parafusos. 
Antes de dar outra demão deixar secar bem.
Não deve ser misturada com água suja nem outro 
liquido diferente.
Não misturar com  outros materiais para sua 
aplicação, já que o seu comportamento muda 
radicalmente, podendo perder as suas propriedades 
aderentes. 
Não se recomenda a utilização de fita de malha, 
porque as juntas podem fissurar.

Tratamento superfícial
Uma vez seco o tratamento de juntas proceder à 
preparação da superfície. Inicia-se com a limpeza de 
toda a superfície de placas e de seguida aplica-se o 
primário Knauf Atonol para igualar a absorção da 
mesma e aumentar a aderência (ver ficha técnica 
B102.pt Atonol). Posteriormente aplica-se a cola 
para aderir o vèu acústico na face visível das placas. 
Ter o cuidado de não aplicar grandes áreas de cola, 
para evitar que esta seque antes da instalação do 
véu. (Ver ficha técnica K445c.pt Cola e véu acústico 
Fumi®).
Em seguida cola-se o velo pressionando com um 
rolo de forma a garantir a correta aderência à placa. 
Realizar as juntas  topo com topo para que não 
fiquem zonas sobrepostas. Evitar a formação de 
bolhas de ar debaixo do véu.

Acabamentos
Uma vez aplicado o véu e bem seca a cola proceder 
ao acabamento final com o Projetado acústico 
Fumi®, que se aplica com máquina de projetar em 
camadas sucessivas (minimo 4). É importante 
garantir que a camada anterior está totalmente seca 
antes de aplicar a seguinte.
O acabamento alcançado é de nivel Q2 sempre que 
não se especifique o contrário. Para obter um nivel 
de acabamento superior devem-se tomar medidas 
adicionais imediatamente depois do tratamento de 
juntas.
A gama de Projetados Acústicos Fumi® apresenta 
varias granulometrias, entre 0,5 e 6 mm. Existem 
quatro tipos:
Projetado Acústico Fumi® E1, em balde pronto a usar 
(ver ficha écnica P142a.pt).
Projetado Acústico Fumi® S1, em saco para preparar 
(ver ficha técnica P142b.pt).
Projetado Acústico Fumi® S3, em saco para preparar 
(ver ficha técnica P142c.pt).
Projetado Acústico Fumi® S6, em saco para preparar 
(ver ficha técnica P142d.pt).
Disponiveis apenas em cores claras.

Montagem

Constituição e montagem
D126.pt Knauf Teto Acústico Cleaneo® para projetado Fumi® 

Knauf
Telefone de contato:

  
Tel.: 217 112 750
Fax: 217 112 759

www.knauf.pt

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e 
demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As 
informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de 
montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração 
nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se 
responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garanti-
das, utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.

Sistemas de Construção em seco Rua Poeta Bocage, 14 D, 1º C, 1600-581 Lisboa

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário
consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt

D126.pt/por./03.15/PT


