
D 111 Ahşap Alt Konstrüksiyonlu 
Alçıpan® Asma Tavan

D 111 Ahşap Alt Konstrüksiyonlu Alçpan Asma Tavan 
 
 

Foto D11 detay kataloğu sayfa 6 
 
D111 Sistemi ara ve ana taşyc ahşap latalardan (50x30 mm.) oluşmaktadr.Ana taşyc latalar 
tavana agraf veya ask çubuklar ile tespit edilirler. Ara taşyc latalar da ana taşyc latalara dik 
yönde çivi ile tutturulurlar. 
 
 
Yap Bileşenleri 
D111 Asma Tavan Aksesuarlar 
 
Fotolar fiyat listesi 
 
 

 

 
 
30x50 Ahşap Lata 
Ana ve ara taşyc olarak konstrüksiyonun kurulmasnda 
kullanlr. 
 
 

D111 Sistemi ara ve ana taşıyıcı ahşap latalardan (50x30 mm.) oluşmaktadır.Ana taşıyıcı latalar 
tavana agraf veya askı çubukları ile tespit edilirler. Ara taşıyıcı latalar da ana taşıyıcı latalara dik 
yönde çivi ile tutturulurlar.

Agraf

®
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Fotolar fiyat listesi 
 
 

 

 
 
30x50 Ahşap Lata 
Ana ve ara taşyc olarak konstrüksiyonun kurulmasnda 
kullanlr. 
 
 

30x50 Ahşap Lata
Ana ve ara taşıyıcı olarak konstrüksiyonun kurulmasında kullanılır.

Knauf Çelik Dübel
Askı sisteminin (agraf) mevcut döşemeye tespit edilmesinde kullanılır. 

Knauf YHB Vida
Ahşap lataların yanal strüktürlere tespitinde kullanılır. 

Knauf Plastik dübel
YHB vidaların tespit edilmesinde kullanılır.  
(Gaz beton bloklarda gaz beton dübeli kullanılmalıdır) 

Knauf SU Borazan Vida
Alçıpan® ’ların ahşap latalara vidalanmasında kullanılır. 
D111 Sisteminde ana taşıyıcı lataların, ara taşıyıcı latalara tespit edilmesi işlemi 
de SU Borazan Vidalarla yapılır.

Agraf
Ahşap lataları tavana monte etmek için kullanılır.

Knauf Derz Bandı
Alçıpan® ’ların derz yerlerine Knauf Fugagips derz dolgu alçısı çekilmeden önce 
yapıştırılır.

Knauf Fugagips
Alçıpan® ’ların birleşme yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılır. Alçıpan® 
yüzeylerde eksiz bir görünüm sağlar.

Knauf Satengips
Yüzeyi cam gibi parlak bir hale getirerek plastik, yağlı boya veya duvar kağıdı için 
uygun bir zemin oluşturur.

            

  Çelik Dübel 
Ask sisteminin (agraf) mevcut döşemeye tespit edilmesinde kullanlr.  

            

  YHB Vida 
Ahşap latalarn yanal strüktürlere tespitinde kullanlr.  

            

  Plastik dübel 
YHB vidalarn tespit edilmesinde kullanlr.   
(Gaz beton bloklarda gaz beton dübeli kullanlmaldr)  

            

  SU Borazan Vida 
Alçpanlarn ahşap latalara vidalanmasnda kullanlr.  
D111 Sisteminde ana taşyc latalarn, ara taşyc latalara tespit edilmesi 
işlemi de SU Borazan Vidalarla yaplr. 

            
Agraf 
Ahşap latalar tavana monte etmek için kullanlr. 
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önce yapştrlr. 

        

 
 
Knauf Fugagips 
Alçpanlarn birleşme yerlerindeki derzlerin doldurulmasnda kullanlr. 
Alçpan yüzeylerde eksiz bir görünüm sağlar. 
 

         

         
 

 
 
Knauf Satengips 
Yüzeyi cam gibi parlak bir hale getirerek plastik, yağl boya veya duvar 
kağd için uygun bir zemin oluşturur. 
 

 

 
 
Performans Bilgileri 

 
D111 Yük Snfna Göre Konstrüksiyon Aks Aralklar Belirleme Tablosu 
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Performans Bilgileri 

 
D111 Yük Snfna Göre Konstrüksiyon Aks Aralklar Belirleme Tablosu 
 

Yapı Bileşenleri
Knauf Bölme Duvar Aksesuarları



D111 Yük Sınıfına Göre Konstrüksiyon Aks Aralıkları Belirleme Tablosu
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Yangn Emniyeti                               
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Performans Bilgileri
Askı bağlantı gereci aralığı Ana lata aks aralığı Taşıyıcı lata aks aralığı
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Ses Yaltm                                                                                    
 

Sadece alttan / üstten yangına dayanıklı alt tavanlar
Yangın Emniyeti

®

®

®



Ses Yalıtımı

 
 
 
 
TEKNİK DETAYLAR 
 
 
D11 detay formu sayfa 7 tüm detaylar 
 

®

®

®



pan  ‘dan

pan  ’dan

®

®

®

®

®

®

®

Teknik Detaylar



pan  ‘dan

pan  ’dan

®

®

®

®

®

®

®

Kullanım Alanları



Malzeme Sarfiyat Tablosu
Malzemeler

Knauf Alçıpan® (m2)
Vida Dübel (adet)
Lata (m)
Çelik Dübel (adet)
Knauf Agraf (adet)
Knauf SU Borazan Vida 25 (adet)
Derz Bandı (m)
Fugagips (kg)

m2

1,00
0,80
3,20
1,30
1,30
17,00
1,20
0,30

Kataloglar butonundan ilgili detay formuna ulaşabilirsiniz.


