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Tehnični list

Knauf alutop® revizijske lopute 

Standardne revizijske lopute   – REVO za strope, lahke pregradne stene in stenske obloge s ko- 
    vinsko podkonstrukcijo
Požarne revizijske lopute – F-TEC za strope, stene jaškov in masivne stene
 – požarna zaščita za strope, lahke pregradne stene in stene jaškov
Revizijska vrata – za kolenčne zidove in stene
Posebne revizijske lopute – zrakotesne in nepropustne za prah
 – obstojne na razkužila

04/2008

■ Knauf alutop® REVO 12,5 / 18 Variant / 25 Variant
■ Knauf alutop® F-TEC požarne revizijske lopute



Pregled proizvodov 3

Zahteve za površine so vedno večje. 
Knauf alutop® standardne revizijske lopute REVO zadostijo tem zahte-
vam za debeline obloge 12,5 mm do 25 mm, in sicer povsod tam, kjer ne vel-
jajo gradbenofizikalne zahteve po požarni zaščiti. Plošča Diamant, lepljena 
na celotni površini, omogoča brezhibne površine z malo truda.

REVO 4

  Požarna zaščita – ena za vse
  Knauf alutop ® Požarne revizijske lopute F-TEC 
  Loputa, ki jo lahko univerzalno uporabite za strope, stene jaškov 

ali v masivnih stenah in za vse debeline oblog do 25 mm oz. do 
50 mm. Na voljo za razreda upornosti proti ognju F30 in F90, op-
cijsko v kombinaciji z zrakotesnostjo in neprepustnostjo za prah 
in dim. Tudi naknadna vgradnja ni zapletena. Plošča Diamant, le-
pljena na celotni površini, omogoča brezhibne površine.

F-TEC F30 / F-TEC F90 6

  Knauf alutop® revizijski element v sistemu s 
  Knauf samonosilnim stropom  D131 Revizijski element za samonosilne strope D131 8

  Knauf alutop® požarna revizijska loputa F-TEC F90 
  v sistemu s Knauf Fireboard samonosilnim stropom K219 F-TEC F90 za samonosilne Fireboard strope K219 9

  Požarna zaščita – cenovno ugodno
  Knauf alutop® požarne revizijske lopute za strop, 
  požarna pregradna stena, požarna stena jaška 
  Ravno pri velikih gradbenih projektih, pri katerih so zahteve za de-

beline oblog, požarno zaščito, velikost in kraj vgradnje od samega 
začetka fiksne,  Knauf nudi posebej cenovno ugodne rešitve. 

Požarni strop 10

Požarna pregradna stena 11

Požarna stena jaška 12

Knauf alutop® revizijska vrata za stene in kolenčne zidove, brez požarne zaščite Revizijska vrata 12

Knauf alutop® revizijska loputa, zrakotesna in nepropustna za prah, pri 
stenah in stropih brez zahtev po požarni zaščiti z debelino obloge do 25 mm 
preprečuje vdor zraka ali prahu tudi pri nad- ali podtlaku. 
Knauf alutop® revizijska loputa, obstojna na razkužila, je posebej dimen-
zionirana za infekcijske izolacijske enote bolnišnic za zdravljenje bolezni, ki 
se prenašajo po zraku in se jih zdravi v skladu za zakonom o zaščiti pred in-
fekcijami, kjer je treba zagotoviti zatesnitev prezračevalnih naprav na stropih 
in stenah (brez zahtev po požarni zaščiti).

Zrakotesno in nepropustno / obstojno na razkužila 13

Revizijske lopute za obloge iz ploščic 14

Napotki za naročanje, konstrukcijo in montažo 15

Montaža, fugiranje, obdelava površine, 
dokazila 16

  Popisni teksti za Knauf alutop® revizijske lopute in Knauf 
sisteme suhe gradnje so na razpolago na CD-ROMu »Der 
österreichische Industriestandard« (Avstrijski industrij-
ski standard). Ta zbirka besedil dopolnjuje Standardiziran 
opis dejavnosti v visoki gradnji (Standardisierte Leistungsbe-
schreibung Hochbau (LB-HB)) in je kompatibilna z običajnimi 
AVA-programi.

Knauf alutop® revizijske lopute
Vsebina
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Knauf alutop® revizijske lopute
Pregled proizvodov

REVO 12,5 REVO 18 Variant REVO 25 Variant
za 12,5 mm za 15 in 18 mm za 20 in 25 mm
200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm
300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm
500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm
600 x 1200 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm
700 x 700 mm 700 x 700 mm 700 x 700 mm
800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm
900 x 900 mm 900 x 900 mm 900 x 900 mm
1000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm
1100 x 1100 mm 1100 x 1100 mm 1100 x 1100 mm
1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm
≥ 1200 mm (večdelno) ≥ 1200 mm (večdelno) ≥ 1200 mm (večdelno)
Dobavljiva je vsaka vmesna dimenzija!

F-TEC F30 F-TEC F90
za 12,5 do 25 mm za 25 do 50 mm
300 x 300 mm 300 x 300 mm
400 x 400 mm 400 x 400 mm
500 x 500 mm 500 x 500 mm
600 x 600 mm 600 x 600 mm
700 x 700 mm -
800 x 800 mm -
vmesne dimenzije na zahtevo

● serijsko

◦ opcijsko
— ni možno

REVO 
12,5

REVO 18 
Variant

REVO 25 
Variant

F-TEC 
F30

F-TEC 
F90

Požarni 
strop

Požarna 
pre- 
gradna 
stena

Požarna 
stena 
jaška

F-TEC 
F90 
za 
K219

Revizijski
element 
za D131

Zrako- 
tesno, 
nepr. za 
prah 

Obstojno 
na raz-
kužila

Primerno 
za zaščito 
proti se-
vanju

Notranji pokrov prile-
pljen na celi površini ● ● ● ● ● — — ● ● — ● ● ●

Tesnjenje ◦ ● ● ● ● ● ● ● ● — ● ● ●
Vmesne dimenzije
≥ 200 ≤ 600 mm ◦ ◦ ◦ ◦1) ◦1) ◦ ◦ ◦1) ◦1) ◦1) ◦1) — ◦1)

Vmesne dimenzije 
> 600 ≤ 800 mm ◦ ◦ ◦ ◦ — ◦ ◦ ◦ — — ◦ — —

Vmesne dimenzije 
> 800 ≤ 1200 mm ◦ ◦ ◦ — — — — — — — — — —

Univerzalno uporabno 
za več debelin oblog — ● ● ● ● — — ● — — ● ● —

Zrakotesno, nepropust-
no za prah — — — ◦ ◦ — — ◦ ◦ — ● ● —

Nepropustno za dim — — — — ◦ — — ◦2) ◦ — — — —

Perforirana plošča 
tovarniško prilepljena ◦ — — — — — — — — — — — —

Pripravljeno za vgrad-
njo perforirane plošče 
med izvedbo

◦ — — — — — — — — — — — —

Pripravljeno za prekritje s 
ploščicam med izvedbo ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — ◦ ◦ — — ◦ — ◦
Štirirobna zapora ali okrog-
la cilindrična klučavnica ◦ ◦ ◦ ◦3) ◦3) ◦ ◦ ◦3) ◦3) — ◦3) — —

Ključavnica pripravljena 
za profilni cilinder ◦ ◦ ◦ — — ◦ ◦ — — — — — —

Standardne revizijske lopute za strope, lahke pregradne stene in 
pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo

Požarne revizijske lopute za strope, stene jaškov in masiv-
ne stene

Celotni program

1) ≥ 300 mm 2) le pri F90   3) Štirirobna zapora ni možna v povezavi z zrakotesnostjo in nepropustnostjo za prah in dim

Pet tipov za vsak primer

3



revizijska loputa REVO 12,5

Copyright by Knauf          TRO50-S04          Stand 04.08

Revizijske lopute REVO

Seite 4

primeri - shematski prikaziVgradnja v Knauf  stropne sisteme

Vgradnja v Knauf steno / sistem pregradne stene s kovinsko PK

mera

mera odprtine obloge
(= mera + 2x 5 mm)

razmak do stropnega C-profila
≥ 30
≤ 100

55

≥ 
30

 m
m

stropne plošče / instalacije

REVO 18 Variant
15 mm

na najmanj dveh 
nasproti ležečih straneh

≥ 30 mm / ≤ 100 mm

razmak do nosilne

izvedba 12,5 mm - s tesnilom

6

≥ 30
≤ 100

≥ 30
≤ 50

izvedba 12,5 mm - s perforiranimi poščami

(= svetel prehod)

18 mm

REVO 25 Variant
20 mm 2x 12,5 / 25 mm 

distančni okvir oz.

5

≥ 
30

≤ 
10
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m
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5

≥ 
30

≤ 
10

0

po potrebi
stenski U-profil kot menjalnik

npr. stenski C-profil

revizijska loputa

Standardne revizijske lopute za strope, lahke pregradne stene in pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo 

REVO 12,5
12,5 mm (brez tesnila)

izvedba sistemov stropov, sten in pregradnih sten s kovinsko podkonstrukcijo

izvedba 12,5 mm - brez tesnila

izvedba 12,5 mm - brez tesnila

Napotek

distančni odrezek
6

distančni okvir oz.
distančni odrezek

2

mera

6mera

Možne debeline obloge

mera

stropni C-profil

Knauf plošča

v skladu s Knauf tehničnimi listi

natančna mera odvisna od perforacije

REVO 12,5

(menjalnik)

12,5 mm (s tesnilom)

Revizijske lopute REVO
Standardne revizijske lopute za strope, lahke pregradne stene in pregradne stene s kovinsko PK
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primeri / shematski prikazi

Seite 5

dvonivojska kovinska PK (npr. D112)

a

Menjalnik podkonstrukcije
Glede na izvedbo in situacijo vgradnje revizijskih loput
so potrebni menjalniki iz stenskih U-profilov

razmak med stojkami -a- neprekinjeno

enonivojska kovinska PK (npr. D113)

 Vgradnja v Knauf sisteme sten / pregradnih sten s kovinsko PK    Vgradnja v Knauf stropne sisteme

vmesne dimenzije

Mere

  200 x   200
  300 x   300
  400 x   400
  500 x   500
  600 x   600
  600 x 1200
  700 x   700
  800 x   800
  900 x   900
1000 x 1000
1100 x 1100
1200 x 1200

tesnilo
izvedba "screwed" (≤ 625 mm)

pripravljeno za naknadno vgradnjo perf. plošč ≤ 625 mm)
perforirane plošče lepljene v tovarni (≤ 900 x 900 mm)

za naknadno oblogo iz ploščic ≤  600 x 800 mm)
za površino Q4
štirirobno zapiralo
cilindrična ključavnica
ključavnica pripravljena za profilni cilinder

Dodatki / možna oprema

večdelno

(= svetli prehod)

Obloge
mm

12,5

15
18

20
2x 12,5 / 25

os
ni 

ra
zm

ak
 no

sil
ne

ga
 pr

ofi
la

Dodatna podkonstrukcija
Če se obešene profile menja,
so potrebna dodatna obešala

osni razmak montažnega profila

os
ni 

ra
zm

ak
 no

sil
ne

ga
 pr

ofi
la

aa

razmak med stojkami -a- prekinjeno

osni razmak montažnega profila

aaa

mm

serijsko

npr. stenski 
C-profil

stenski 
U-profil

npr. stenski
C-profil

stropni 
C-profil

REVO 12,5 REVO 18 Variant
REVO 25 Variant

REVO 12,5

REVO 18 Variant

REVO 25 Variant

REVO

REVO REVO

REVO

1)

1) brez tesnila (≤  625 mm) 

Copyright by Knauf TRO50-S05          Stand 04.08

Revizijske lopute REVO
Standardne revizijske lopute za strope, lahke pregradne stene in pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo

stropni C-profil

Revizijske lopute REVO
Standardne revizijske lopute za strope, lahke pregradne stene in pregradne stene s kovinsko PK
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Revizijske lopute F-TEC F30 / F-TEC F90
Požarne revizijske lopute za strope, stene jaškov in masivne stene

Seite 6

primeri - shematski prikaziVgradnja v Knauf stropne sisteme

Vgradnja v Knauf sisteme sten jaškov

Požarna izvedba sistemov stropov in sten jaškov

F-TEC F30

12,5 mm 15 mm

18 mm 20 mm

2x 12,5 / 25 mm

distančni odrezek

F-TEC F90

3x 15 mm 2x 25 mm

mera odprtine obloge

revizijska loputa F-TEC F30

2x 20 mm

svetli prehod
(= mera - 19 mm)

(= mera + 2x 55 mm)

2x 12,5 / 25 mm

izvedba F-TEC F30 (2x 12,5 mm)

izvedba F-TEC F90

m
er

a o
dp

rti
ne

 o
bl

og
e

sv
et

li p
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m
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)

(=
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+ 
2x

 5
5 

m
m

)

revizijska loputa

stenski U-profil 
(menjalnik)

izvedba F-TEC F90 (2x 20 mm)

Napotek

v skladu s Knauf tehničnimi listi

≥ 
70

 m
m

nosilne stropne pl./ instalacije
razmak do

spono iz jeklene pločevine 
privijte s stropnim C-profilom

F30: ≥ 70 mm
surove stene / instalacije
razmak do 

mera

m
er

a

distančni odrezek distančni odrezek

distančni odrezek

stropni C- / stenski C- / stenski U-profil

stropni C- / stenski C-  / stenski U-profil distančni odrezek

Možne debeline oblog

distančni odrezek distančni odrezek

≥ 
80

 m
m

F90: ≥ 80 mm

stropni C-profil

Knauf ploščeGKF

stenski C-profil

Copyright by Knauf          TRO50-S06          Stand 04.08

F-TEC F90

(menjalnik)

primerno tudi za masivne stene

Revizijske lopute F-TEC F30 / F-TEC F90
Požarne revizijske lopute za strope, stene jaškov in masivne stene
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primeri - shematski prikazi

Seite 7

dvonivojska kovinska PK (npr. D112)

a

Menjalnik pri podkonstrukciji
Odvisno od izvedbe in situacije vgradnje revizijskih loput
so potrebni menjalniki / okvirji iz profilov.

razmak stojk -a- neperkinjeno

enonivojska kovinska PK (npr. D113)

vmesne dimenzije

Mere

300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700
800 x 800

nepropustno za zrak in prah (≤  600 x 600 mm)

štirirobna zapora
okrogla cilindirčna ključavnica

Dodatki / možna oprema

vložek Fireboard

mm
Obloge
mm

12,5

os
ni 

ra
zm

ak
 no

sil
nih

 pr
ofi

lov

Dodatna podkonstrukcija

Če se pri spuščenih profilih izvede menjalnik,
so potrebna dodatna obešala

osni razmak montažnih profilov

os
ni 

ra
zm

ak
 no

sil
nih

 pr
ofi

lov

aa

razmak stojk -a- prekinjeno

osni razmak montažnih profilov

aaa

15
18
20
2x 12,5 / 25

2x 20
25 + 18

2x 25

nepropustno za dim (≤  600 x 600 mm)

(dimenzije- 19 mm = svetla mera) 

na zahtevo

alternativne točke obešanja
4 dodatne točke obešanja

Revizijske lopute F-TEC F30 / F-TEC F90
požarne revizijske lopute za strope, stene jaškov in masivne stene

stenski C-profil

stenski U-profil

stenski 
C-profil

stenski 
U-profil

F-TEC F30 F-TEC F90

F-TEC F30

F-TEC F90

F-TEC F30 F-TEC F90

F-TEC

F-TEC
F-TEC

CET-FCET-F

in jih privijemo (razmak vijakov ≤ 150 mm).  

Možnost naknadne montaže

stenski 
C-profil

Copyright by Knauf           TRO50-S07          Stand 04.08

2x 12,5 / 25

za naknadno oblogo iz ploščic

stropni 
C-profil

stropni C-profil

spuščeni stropi: - F 30/F 90: AbP P-3400/4965 + AbP P-3935/4719

Dokazilo

lahke pregradne stene W11 - F 30/F 90: AbP P-3310/563/07 
masivne stene: AbP P-3295/2366

3x 15

Vgradnja v Knauf stropne sisteme Vgradnja v Knauf sisteme jaškov

Pri naknadni vgradnji revizijske lopute se oblogo izžaga
Odprtino z vseh strani podložimo s kosi profila (stenski U- ali C-profil)

Revizijske lopute F-TEC F30 / F-TEC F90
Požarne revizijske lopute za strope, stene jaškov in masivne stene
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revizijski element

stenski U-profil

66 mera (450 mm)

stenski C-profil

Revizijski element za samonosilni strop D131

Seite 8

shematski prikazi

Razred upornosti proti ognju F30

Mere

450 x   450
mm

Obloga
mm

18 mm

samostojno od spodaj in od zgorajF30

450 x   600
450 x 1500

Napotki

različica A + različica B

odrezki plošč GKF - z vseh strani

mera odprtine obloge
(= mera + 2x 6 mm)

(= svetla mera)

(= svetla mera)

vzdolžni prerezi

2 stenska C-profila

≥ 5

≥ 5

Izvedba samonosilnega stropa v skladu s Knauf

prečni prerezi

za D131

Pri samonosilnih stropih brez požarne zaščite ali s požarno zaščito

Revizijski element se lahko v celoti obesi.

mera odprtine obloge
(= mera + 2x 6 mm)

Na sliki:

tlorisi

osni razmak med dvema 
sklopoma dveh profilov 625 mm

od spodaj: vgradnja revizijskega elementa analogno z različico A.

prečni prerez

vz
do

lžn
i p

re
re

z

dva stenska C-profila
s pokrivnim trakom

dva stenska C-profila
s pokrivnim trakom

odrezek plošče GKF
z vseh strani

stenski U-profil 
potisnitena sklop 
dveh profilov

stenski C-profil

prečni prerez

vz
do

lžn
i p

re
re

z

Vmnesne dimenzije na zahtevo (maks. 450 x 1500 mm)

für D131
revizijski element

für D131
revizijski element

Knauf plošča GKF

Copyright by Knauf          TRO50-S08          Stand 04.08

prikaz brez zgornjega pokritja

Knauf plošča GKF 
položena nepovezano

odrezki plošč GKF - z vseh strani

Knauf plošča GKF 
položena nevezano

tehničnim listom D131 (upoštevajte požarno zaščito).
F 30: AbP P-3964/2172

Dokazilo:

Različica A Različica B

osni razmak med dvema 
sklopoma dveh profilov 625 mm

Revizijski element za samonosilne strope D131
Razred upornosti proti ognju F30
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Revizijska loputa  F-TEC za samonosilne strope K219

Seite 9

shematski prikazi

Razred upornosti proti ognju F90

stenski U-profil potisnite na sklop 
dveh profilov in povežite

samostojno od spodaj samostojno od spodaj in od zgorajF90F90

prečni prerezi

mera odprtine obloge

svetla mera
(= mera - 19 mm)

(= mera + 2x 96 mm)

mera (439 mm)

revizijska loputa F-TEC

min. volna glede na strop

Mera

439 x 619
mm

Obloge
mm

(mera - 19 mm

2x 20 mm
20 mm

Napotek
Izvedba samonosilnega stropa v skladu s Knauf

Fireboard položen nevezano
ca. 100 mm

mera odprtine obloge
(= mera + 2x 56 mm)

vzdolžni prerezi

spono iz jeklene pločevijte 
privijte na stenski U-profil

12,5 mm Fireboard
odrezki - z vseh strani

stenski U-profil

2 stenska C-profila

stenski U-profil

tlorisi

za K219

vz
do

lžn
i p

re
re

z

vz
do

lžn
i p

re
re

z

prečni prerez
stenski U-profil ukrivite 
in potisnite na sklop
dveh profilov
12,5 mm Fireboard
odrezki - z vseh strani
(po vgradnji
revizijske lopute)

stenski U-profil 
ukrivite in povežite s 
sklopom dveh profilov

2 stenska C-profila
s pokrivnim trakom

prečni prerez

2 stenska C-profila

revizijska loputa F-TEC
za K219

revizijska loputa F-TEC
za K219

= svetla mera)

Fireboard

12,5 mm Fireboard
odrezki - z vseh strani

stenski U-profil

Copyright by Knauf          TRO50-S09          Stand 04.08

(20 + 20 mm)

Fireboard položena nevezano

vmesne dimenzije

nepropustnost dima

Dodatki / možna oprema

nepropustnost zraka in prahu tehničnim listom K219 (upoštevajte požarno zaščito)

štirirobna zapora
okrogla cilindrična ključavnica

F 90 od spodadj in od zgoraj: AbP P-3085/3824

Dokazilo

F 90 od spodaj: AbP P-3935/4719

osni razmak med dvema 
sklopoma dveh profilov 625 mm

osni razmak med dvema 
sklopoma dveh profilov 625 mm

prikaz brez zgornjega pokritja

Revizijska loputa F-TEC za samonosilni Fireboard strop K219
Razred upornosti proti ognju F90
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Revizijske lopute Požarna zaščita Strop

Seite 10

primeri - shematski prikazi

Razred upornosti proti ognju F30 / F90

os
ni 

ra
zm

ak
 no

sil
nih

 pr
ofi

lov

dodatna podkonstrukcija

Če se pri spuščenih profilih izvede menjalnik, so potrebna dodatna obešala.

osni razmak montažnih profilov

os
ni 

ra
zm

ak
 no

sil
nih

 pr
ofi

lov

osni razmak montažnih profilov

mera
(= svetla mera)

6

mera odprtine obloge
(= mera + 2x 6 mm)

26

izvedba F30 (2x 12,5 mm)

vmesne dimenzije

štirirobna zapora
okrogla cilindrična ključavnica

večdelno

ključavnica pripravljena za profilni cilinder

Napotek

Mere

300 x 300
mm

400 x 400
500 x 500
600 x 600

Obloge

12,5
2x 12,5 / 25

mm
Dodatki / možna oprema

(= svetla mera)

2x 20

Vgradnja v Knauf sisteme stropov

stropni C-profil

≥ 
10

0 m
m

stropne plošče / instalacije
razmak do nosilne

Fireboard vložek

alternativne točke obešanja4 dodatne točke obešanja

revizijska loputa

Požarna izvedba stropnih sistemov v skladu s Knauf tehničnimi listi

plošča iz mineralne volne 
(del prodajnega programa)

stropni C-profil

F30 F90 F30 F90

Knauf plošče GKF

Copyright by Knauf          TRO50-S10          Stand 04.08

1) maks. mere F30: 800 x 800 mm; F90: 600 x 600 mm

1)

požarni strop

stropni 
C-profil

F 30/F 90 samostojno: AbP P-3400/4965

Dokazilo

F 30/F 90 pod gradbenim načinom: AbP P-3935/4719

kot iz jeklene pločevine z 
vseh strani privijte na stropni C-profil

dodatna točka obešanja
nonius obešalo

dvonivojska kovinska PK (npr. D112) nivojska kovinska PK (npr. D113)

revizijska loputa revizijska loputa
požarna zaščitapožarna zaščita

stropstrop

Revizijska loputa za požarni strop
Razred upornosti proti ognju F30 / F90

10



primeri - shematski prikazi
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Mere

300 x 300
mm

400 x 400
500 x 500
600 x 600

Obloge

12,5
2x 12,5 / 25

mm

vmesne dimenzije

štirirobna zapora
okrogla cilindirčna ključavnica

Dodatki / možna oprema

ključavnica pripravljena za profilni cilinder

a

Menjalnik pri podkonstrukciji
Odvisno od izvedbe in situacije vgradnje revizijskih loput
so potrebni menjalniki iz stenskih U-profilov.

aa

razmak stojk -a- neperkinjeno

aaa

razmak stojk -a- neperkinjeno

izvedba F90 (2x 12,5 mm)

Vgradnja v Knauf stenske sisteme
6

≥ 
30

≤ 
10

0
6

stenski U-profil kot menjalnik

npr. stenski C-profil

požarna zaščita 
pregradna stena

revizijska loputa

Požarna izvedba stenskih sistemov v skladu s Knauf tehničnimi listi

Napotek

(=
 sv

et
la 

m
er

a)
m

er
a

m
er

a o
dp

rti
ne

 o
bl

og
e

(=
 m

er
a 

+ 
2x

 6
 m

m
)

Revizijska loputa Požarna zaščita Pregradna stena
Razred upornosti proti ognju F30 / F90

npr. stenski
C-profil

stenski 
U-profil

npr. stenski 
C-profil

stenski 
U-profil

F30 F90 F30 F90

pregradna stena

pregradna stena

revizijska loputa

rev. loputa
požarna zaščita

požarna zaščita

(= svetla mera)

Knauf plošče GKF

Copyright by Knauf          TRO50-S11          Stand 04.08

1)

1) maks. preverjena mera 510 x 810 mm

≥ 
30

≤ 
10

0

za naknadno oblogo iz ploščic

F 30/F 90: AbP P-3310/563/07

Dokazilo

Revizijska loputa za požarne pregradne stene
Razred upornosti proti ognju F30 / F90

11
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Revizijska loputa Požarna zaščita Stena jaška / revizijska vrata
Revizijske lopute za stene jaškov razred upornosti proti ognju F30 / F90, revizijska vrata za stene in kolenčne zidove

Mere

464 x 464
mm

464 x 964
964 x 464

Obloge

2x 12,5
2x 20

mm

vmesne mere

štirirobna zapora
okrogla cilindrična ključavnica

Dodatki / možna oprema

Vgradnja v Knauf sisteme sten jaškov F30 / F90

25 + 18
3x 15

stenski U-profil kot menjalnik
stenski C-profil
(menjalnik / stojka)

Revizijska vrata Vgradnja v Knauf sisteme sten in pregradnih sten s kovinsko podkonstrukcijo / kolenčne zidove

Fireboard vložek
nepropustno za zrak in prah
nepropustno za dim

Mere

300 x 300
mm

400 x 600
464 x 964

Obloge
mm

vmesne mere

okrogla cilindrična ključavnica

Dodatki / možna oprema

12,5
2x 12,5 / 25

mera odprtine obloge

svetla mera
(= mera - 19 mm)

(= mera + 2x 82 mm)

mera

požarna zaščita stena jaška

izvedba F90 (2x 25 mm)

izvedba 2x 12,5 mm

revizijska loputa

potrebni so profili z vseh strani

mera odprtine obloge

svetla mera
(= mera - 19 mm)

(= mera + 2x 55 mm)

mera

horizontalni prerez

horizontalni prerez

Revizijska loputa za stene jaškov

F30 F90

F30 F90

npr. stenski C-profil
(menjalnik/ stojka)

revizijska vrata

stenski U-profil kot menjalnik

(mera - 19 mm
= svetla mera)

(mera - 19 mm
= svetla mera)

Knauf plošče GKF

Knauf plošče

potrebni so profili z vseh strani

Izvedba sten jaškov, sistemov sten in pregradnih sten s kovinsko podkonstrukcijo v skladu s Knauf tehničnimi listi (upoštevajte požarno zaščito)

Napotek

s tečaji ob straneh - uporabno za stik DIN levo in DIN desno

Copyright by Knauf          TRO50-S12          Stand 04.08

1)

1) maks. mera 464 x 964 mm / 964 x 464 mm

(F60)

primerno tudi za masivne stene

za naknadno oblogo iz ploščic

štirirobna zapora

ključavnica pripravljena za profilni cilinder

Stena jaška W628:  F 30 - AbP P-3077/0679, F 90 - AbP P-3078/0689

Dokazilo

Stena jaška W629:  F 30/F 90 - AbP P-3079/0699 
Stena jaška W630:  F 30/F 90 - AbP P-3969/2222

2x 25

Revizijska loputa za požarne stene jaškov / revizijska vrata
Revizijska loputa za stene jaškov razreda upornosti proti ognju F30 / F90, revizijska vrata za stene in kolenčne zidove 

12
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Nepropustnost za zrak in prah

brez požarne zaščite za strope, lahke pregradne stene in pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo

Vgradnja v Knauf sisteme stropov, sten in pregradnih sten s kovinsko PK

Obstojnost na razkužila, nepropustnost zraka in prahu

Nepropustnost za zrak in prah / odpornost na razkužila

Mere

300 x 300
mm

400 x 400
500 x 500

Obloge
mm

vmesne dimenzije

okrogla cilindrična ključavnica

Dodatki / možna oprema

12,5
2x 12,5 / 25

600 x 600

Mere

400 x 400
mm

600 x 600

Obloge
mm

vmesne dimenzije
zapora

Dodatki / možna oprema

12,5
2x 12,5 / 25

ni možno
ni možno

izvedba 2x 12,5 mm

mera odprtine obloge

svetla mera
(= mera - 19 mm)

(= mera + 2x 55 mm)

mera

mera odprtine obloge

mera
(= svetla mera)

(= mera + 2x 65 mm)

izvedba 2x 12,5 mm

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

vertikalni prerez stropa

stropni C-profil 
(menjalnik)

stropni C-profil 
(menjalnik)

nepropustna za zrak in prah
revizijska loputa

obstojna na razkužila
revizijska loputa

(mera - 19 mm
= svetla mera)

(= svetla mera)

vertikalni prerez stropa

Knauf plošče

Knauf plošče

potrebni profili z vseh strani

potrebni profili z vseh strani

Izvedba sistemov stropov, sten in pregradnih sten s kovinsko podkonstrukcijo v skladu s Knauf tehničnimi listi

Napotek

Copyright by Knau          TRO50-S13          Stand 04.08

Preskušena zrakotesnost do 750 pascal, nadtlak ali podtlak

za naknadno oblogo iz ploščic

Vgradnja v Knauf sisteme stropov, sten in pregradnih sten s kovinsko PK

pri vgradnji v strop dodatna obešala na območju vogalov

pri vgradnji v strop dodatna obešala na območju vogalov

Nepropustnost zraka in prahu po EN 1026 in EN 12211: Poročilo o preskusu 104 24358

Dokazilo

Nepropustnost za dim opirajoč se na EN 18095-2: Poročilo o preskusu 281 24570
Obstojnost na razkužila: TÜV poročilo BB-NEG2-LEI/RiF Nr. 552397/001

Zrakotesnost in nepropustnost za prah / obstojnost na razkužila
Brez požarne zaščite za strope, lahke pregradne stene in pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo

13
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Knauf alutop revizijske lopute

Seite 14

primeri REVO - shematski prikazi

pogled

za obloge iz ploščic

Napotki

Revizijsko loputo se prilagodi mera rastra stenskih ploščic,
v ta namen so potrebne mere ploščic (Š x V), širina fug in debelin lepila.

ploščice se polaga le s tankoslojnim lepljenjem

Natančna mera je odvisna od rastra ploščic.

mera
(= svetla mera)

m
er

a
(=

 sv
et

la 
m

er
a)

možna požarna izvedba

= širina fuge= mere ploščice FUFL

Prerezi

FL
FU

UF
UF

FL

m
er

a
(=

 sv
et

la 
m

er
a)

vstavite tesnilo
(del prodajnega programa)

FL FU UFUF FL

mera
(= svetla mera)

horizontalni prerez

vertikalni prerez

izvedba sistemov sten, pregradnih sten s kovinsko podkonstrukcijo in sten

ploščica
Š x V

Po montaži revizijske lopute zunanji okir premažemo s fugirno maso, stensko ploščico
lahko nato natančno nemstimo ob zunanji okvir.

lepilo za ploščice
ploščica

jaškov v skladu s Knauf tehničnimi listi

Knauf alutop® revizijske lopute
za obloge iz ploščic

14
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Knauf alutop revizijske lopute

Seite 14

primeri REVO - shematski prikazi

pogled

za obloge iz ploščic

Napotki

Revizijsko loputo se prilagodi mera rastra stenskih ploščic,
v ta namen so potrebne mere ploščic (Š x V), širina fug in debelin lepila.

ploščice se polaga le s tankoslojnim lepljenjem

Natančna mera je odvisna od rastra ploščic.

mera
(= svetla mera)

m
er

a
(=

 sv
et

la 
m

er
a)

možna požarna izvedba

= širina fuge= mere ploščice FUFL

Prerezi

FL
FU

UF
UF

FL

m
er

a
(=

 sv
et

la 
m

er
a)

vstavite tesnilo
(del prodajnega programa)

FL FU UFUF FL

mera
(= svetla mera)

horizontalni prerez

vertikalni prerez

izvedba sistemov sten, pregradnih sten s kovinsko podkonstrukcijo in sten

ploščica
Š x V

Po montaži revizijske lopute zunanji okir premažemo s fugirno maso, stensko ploščico
lahko nato natančno nemstimo ob zunanji okvir.

lepilo za ploščice
ploščica

jaškov v skladu s Knauf tehničnimi listi

Knauf alutop® revizijske lopute
Napotki za naročanje, konstrukcijo

Konstrukcija
Izberite revizijske lopute v skladu z debelino 
obloge sistemov Knauf. 
Knauf alutop ® revizijske lopute sestojijo iz čvr-
stega aluminijastega zunanjega okvirja in notra-
njega nihajnega pokrova, ki se ga lahko v celo-
ti odmontira. REVO in F-TEC z na celotni površi-
ni tovarniško lepljeno ali privito trdo mavčno plo-
ščo, iz plošč Knauf Diamant ali Fireboard A1. Zu-
nanji okvir in notranji pokrov revizijske lopute sta 
na hrbtni strani ojačana z vogalnimi vezniki. No-
tranji pokrov je opremljen s posebnimi Knauf alu-
top® zapirali in vogali tečajev, tako da je v nivo-
ju z zunanjim okvirjem. Med zunanjim okvirjem in 
notranjim pokrovom je po popolni montaži vidna 
samo ca. 1,5 mm široka fuga.
Pri pravokotnih stropnih sistemih revizijskih lo-
put je sistem zapirala in tečajev vedno pritrjen na 
vzdolžni strani.

REVO
Standardne revizijske lopute za vgradnjo v stro-
pe, lahke pregradne stene kot montažne stene in 
stenske obloge s kovinsko podkonstrukcijo brez 
gradbenofizikalnih zahtev. 
■ REVO 12,5 za debelino obloge 12,5 mm 
■ REVO 18 Variant za debelino obloge 15 in  

18 mm
■ REVO 25 Variant za debelino obloge 20 in  

25 mm 
Po potrebi se izvede vgradnjo z menjalnikom. 
Primerno za naknadno vgradnjo.
Možna je tudi uporaba okroglih ali profilnih cilin-
dričnih ključavnic in štirirobnih zapor.

F-TEC
Požarnozaščitne revizijske lopute za univerzalno 
vgradnjo v strope, stene jaškov (montažne ste-
ne z enostransko oblogo) in masivne stene s po-
žarnozaščitnimi zahtevami za razreda upornosti 
proti ognju F30 in F90, za vse običajne debeline 
oblog v sistemih Knauf. Vgradnja z dodatno pod-
konstrukcijo/menjalnikom. 
Opcijsko se lahko revizijske lopute F-TEC izve-
de tudi v kombinaciji s požarno zaščito, zrakote-
sno in nepropustno za prah oz. dim. Primerno za 
naknadno vgradnjo. Možna je tudi uporaba okro-
glih ali profilnih cilindričnih ključavnic in štirirob-
nih zapor.

Samonosilni stropi D131 / K219
Sistem D131: Samonosilni stropi: 
■ brez požarne zaščite: revizijski element za 

vgradnjo brez robnih ojačitev (menjalnikov)
■ razred upornosti proti ognju F30, stropna kon-

strukcija tip A: revizijska loputas togo pritrjeno 
požarno izolacijo montiramo v pripravljeno od-
prtino brez robnih ojačitev (menjalnikov). Na 
stropu ležečo požarno izolacijo položimodo ro-
ba okvrija revizijske lopute.

■ razred upornosti proti ognju F30, konstrukcija 
stropa različica B: revizijski element kot vložna 
montaža s fiksno montirano požarno izolacijo, 
dodatna vgradnja odrezkov plošč z vseh stra-
ni, pritrjenih na okvir iz stenskih C-/stenskih U-
profilov.

Sistem K219: Samonosilni stropi Fireboard F90: 
Revizijske lopute s fiksno montirano požarno izo-
lacijo, vgradnja z okvirjem iz stenskih U-profilov, 
pri požarni zaščiti od zgoraj dodatno s Fireboard 
odrezki z vseh strani, zgornjo oblogo samonosil-
nega stropa namestimo tudi na območju revizij-
ske lopute.
Opcijsko izvedba z zrakotesnostjo oz. nepropu-
stnostjo prahu in dima ter okroglo cilindrično klju-
čavnico in štirirobno zaporo.

Požarni strop
Požarne revizijske lopute za strope z zahtevama 
po požarni zaščiti F30 in F90 za debelino obloge 
12,5, 25 in 40 mm. Vgradnja z dodatno podkon-
strukcijo/menjalnik. 
Opcijsko se lahko požarne revizijske lopute 
opremi z okroglimi cilindričnimi ključavnicami, 
ključavnicami pripravljenimi za profilne cilindre 
ali štirirobne zapore. Dopustna je tudi izvedba z 
večdelnim notranjim pokrovom.

Požarna pregradna stena
Požarne revizijske lopute za lahke pregradne 
stene kot montažne stene z zahtevama po požar-
ni zaščiti F30 in F90 za debelino obloge 12,5 in 
25 mm. Vgradnja z dodatno podkonstrukcijo/me-
njalnik.
Opcijsko se lahko požarne revizijske lopute opre-
mi z okroglimi cilindričnimi ključavnicami, ključav-
nicami pripravljenimi za profilne cilindre ali štiri-

robne zapore.

Požarna stena jaška
Požarna revizijska loputa za stene jaškov (mon-
tažne stene z enostransko oblogo) z zahteva-
mi po požarni zaščiti F30, F60 in F90, za debeli-
no oblog 2x 12,5 mm (F30), 25+18 mm (F60), 2x 
20, 3x 15 in 2x 25 mm (F90). Vgradnja z dodatno 
podkonstrukcijo/menjalnik. 
Opcijsko z zrakotesno izvedbo ali nepropustno 
za prah in dim (le F90) ter okroglo cilindrično klju-
čavnico ali štirirobno zaporo.

Revizijska vrata
Uporabno za stik DIN levo in DIN desno, za debe-
line oblog do 25 mm.
Vgradnja z dodatno podkonstrukcijo/menjalnik.  

Ne prepušča zraka in prahu
Revizijske lopute za univerzalno vgradnjo v stro-
pe, lahke pregradne stene kot montažne stene in 
stenske obloge s kovinsko podkonstrukcijo. Ne-
propustnost zraka in prahu v skladu z EN 1026 
in EN 12211 (za kombinacijo s požarno zaščito 
glejte izvedbo F-TEC ali požarno zaščito za ste-
ne jaškov) za vse običajne debeline obloge v sis-
temih Knauf. 
Vgradnja z dodatno podkonstrukcijo/menjalnik.

Obstojnost na razkužila
Revizijske lopute za univerzalno vgradnjo v stro-
pe, stene in stenske obloge s kovinsko podkon-
strukcijo. Obstojnost na razkužila v skladu s  
TRGS 522, za debeline oblog 12,5 / 2x 12,5 in  
25 mm. Tesnila zamenjajte najkasneje po enem 
letu oz. po največ 15 postopkih zaplinjevanja ali 
če odkrijete netesna mesta.
Vgradnja z dodatno podkonstrukcijo/zamenjavo.

Napotki za naročanje:
Pri naročilu navedite:
■ dimenzije vgrajene revizijske lopute
■ gradbeni element za vgradnjo (npr. strop, ste-

na jaška...)
■ debelino obloge
■ vrsto obloge 
■ razred upornosti proti ognju, če je potreben
Posebnosti / dodatne možnosti
■ revizijske lopute za oblogo iz ploščic::

 Navedite mero ploščic, širino fug, debelino le-
pila, debelino ploščic in debelino obloge.

 Natančno svetlo mero prehoda se določi na 
podlagi rastra ploščic.

■ revizijske lopute za strope iz perforiranih plošč: 
 Navedite vzorec perforacije in barvo vlaknine. 

Natančno svetlo mero prehoda se določi na 
podlagi vzorca perforacije.

 Možna je vgradnja perforirane plošče med iz-
vedbo ali pa se jo prilepi v tovarni.

■ posebne izvedbe (npr. revizijske lopute kašira-
ne s svinčeno pločevino, zaščitene proti prše-
nju vode ipd.) na zahtevo

■ zrakotesnost in nepropustnost za prah
■ nepropustnost dima
■ pripravljene za kakovost površine Q4, ki se jo 

zagotovi med gradnjo, na zahtevo
■ večdelnost 
■ okrogla cilindrična ključavnica, pripravljena za 

profilni cilinder ali štirirobno zaporo
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so izkustve-
ne vrednosti, ki veljajo ne veljajo za primere, ki močno odstopajo od navedenih. Vse pravice pridržane. Spremembe, ponatis in fotomehanično razmnoževanje, tudi delno, je dovoljeno le ob iz-
recnem pisnem soglasju podjetja Knauf d.o.o., Dunajska cesta 115, 1000 Ljubljana.

Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska cesta 115, 1000 Ljubljana Tel.: +386 (0)1 568 22 79

Konstruktivne, statične in gradbenofizikalne lastnosti sistemov Knauf lahko dosežete le, če zagotovite izključno uporabo 
Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, katere Knauf izrecno priporoča.

 Fax: +386 (0)1 568 31 69

 info@knauf.si
 www.knauf.si

Knauf alutop® revizijske lopute
Montaža, fugiranje, obdelava površine, dokazila

Obdelava površine
Obdelava površine revizijskih loput z vložkom iz 
mavčne plošče izvajamo v skladu s Knauf tehnič-
nimi listi za posamezni sistem. Pri oblogi iz plo-
ščic upoštevajte napotke na strani 14.

Opombe za pleskarja
Notranji pokrov revizijske lopute pred nanosom 
premaza načeloma vedno snamemo in ločeno 
obdelamo z barvo, da v ozko fugo med notranjim 
pokrovom in zunanjim okvirjem ne prodre barva. 
Zunanji okvir, notranji pokrov in predvsem tesnila 
temeljito očistimo.

Montaža
Splošno
Vgradnjo revizijskih loput izvedemo v skla-
du s priloženimi navodili za montažo, za izved-
bo Knauf sistemov upoštevajte aktualne Knauf 
tehnične liste. Oblogo privijemo na okvir z vijaki 
TB oz. TN (glejte strani z opisi detajlov). 
POZOR: Dolžina vijakov je odvisna od obloge. 
Najmanj 3 vijaki na eno stran okvirja. Razmak 
med vijaki ne sme presegati 150 mm. Pred-
hodno vrtanje je potrebno le pri revizijskih lopu-
tah za požarne strope. Stiki plošč ne smejo biti 
razvrščeni na področju revizijskih loput.
Pri stenskih revizijskih loputah predvidite manevr-
ski prostor za odprtje lopute najmanj 40 mm (pri 
loputah, obstojnih na razkužila: 50 mm) na zgorn-
ji tretjini hrbtne strani lopute.

REVO in požarna pregradna stena 
Izrežemo izrez 12 mm (pri REVO 12,5 brez tesni-
la 10 mm), ki je večji od dimenzij revizijske lopute 
(= svetel prehod). 
Po potrebi namestimo dodatne menjalne okvirje 
iz stropnih C- ali stenskih C-profilov v skladu z di-
menzijami revizijske lopute, upoštevamo razma-
ke med izrezi in stropnih C- oz. stenskih U- pro-
fili, ki ne smejo biti manjši od 30 mm in ne večji 
od 100 mm (pri stenah do menjalničnega profila, 
pri stropih najmanj na dveh nasproti ležečih stra-
neh). Pri menjalnikih spuščenih stropnih profilov 
so potrebna dodatna obešala. 
Revizijske lopute vstavimo v odprtino, položimo 
na oblogo, poravnamo in pritrdimo z vijaki. Nato 
vstavimo notranji pokrov in preverimo delovanje 

zapirala. Če je razmak med instalacijami in ste-
no ali stropom manjši od 200 mm, moramo zu-
nanji okvir v mavčno ploščo vgraditi pred pritrdi-
tvijo obloge.

Revizijski element za D131
Izrežemo izrez, ki je 12 mm večji od dimenzij re-
vizijske lopute (= svetli prehod). Revizijski ele-
ment vstavimo v odprtino, položimo na oblo-
go, poravnamo in pritrdimo z vijaki. Pri izvedbi s 
požarno zaščito in stropno konstrukcijo namesti-
mo različico B - okvir iz stenskih C- / stenskih U-
profilov v skladu z dimenzijami revizijskega ele-
menta in z vseh strani pritrdimo odrezke mavčnih 
plošč GKF na okvir iz stenskih C- / stenskih U-
profilov. Nato vstavimo notranji pokrov.

Požarna revizijska loputa za K219
Montažo izvedemo hkrati s podkonstrukcijo ali 
naknadno. Izdelamo izrez, ki je 5 mm večji od 
okvirja revizijske lopute iz mavčnih plošč. Okvir 
iz stenskih U-profilov namestimo v skladu z di-
menzijami revizijske lopute. Na okvir iz stenskih 
U-profilov z vseh strani pritrdimo odrezke plošč 
Fireboard. Okvir revizijske lopute iz mavčnih 
plošč položimo na okvir iz profilov, ga poravnamo 
in pritrdimo z vijaki. Spone iz jeklene pločevine z 
vijaki pritrdimo na okvir iz stenskih U-profilov. Na-
to vstavimo notranji pokrov in preverimo delovan-
je zpirala.

Požarni strop
Izrežemo izrez, ki je 12 mm večji od dimenzij re-
vizijske lopute (= svetla mera). Menjalni okvir 
iz stenskih U-profilov namestimo v skladu z di-
menzijami revizijske lopute. Potrebni univerzalni 
oz. nivojski vezniki (4 kom.) so del dobave. Na 
območju vogalov revizijske lopute dodatno pri-
trdimo 4 obešala. Zunanji okvir revizijske lopute 
vstavimo v odprtino, položimo na oblogo, monti-
ramo montažni kot, naravnamo in pritrdimo z vija-
ki. Nato položimo ploščo iz mineralne volne (del 
dobave), vstavimo notranji pokrov in preverimo 
delovanje zapirala.

Revizijske lopute F-TEC, požarne stene 
jaškov, zrakotesne in neprepustne za prah ter 
obstojne na razkužila
Montažo izvedemo bodisi skupaj s podkon-
strukcijo ali naknadno. Izdelamo izrez, ki je 5 
mm večji od okvirja revizijske lopute iz mavčnih 
plošč. Menjalni okvir iz stropnih C- ali stenskih 
C-/stenskih U-profilov namestimo v skladu z di-
menzijami revizijske lopute. Pri vgradnji v strop 
na območju vogalov revizijske lopute dodat-
no pritrdimo 4 obešala. Okvir revizijske lopute iz 
mavčnih plošč položimo na menjalnik iz profilov, 
ga poravnamo in pritrdimo z vijaki. Pri F-TEC F90 
na stropu spone iz jeklene pločevine z vijaki pri-
vijemo na okvir iz stropnih C-profilov. Nato vsta-
vimo notranji pokrov in preverimo delovanje za-
pirala.

Fugiranje
Zunanji okvir revizijske lopute in površino stropa 
ali stene premažemo s premazom Uniflott ali s 
fugirno maso Fireboard. 
Priporočilo: Pri revizijskih loputah F-TEC, požar-
ne stene jaškov, zrakotesne in neprepustne za 
prah ter obstojne na razkužila, fugo med stropno 
ali stensko površino in okvirjem iz mavčnih plošč 
zafugiramo s Knauf fugirnim trakom KURT oz. pri 
Fireboard s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.
Fugiranje notranjega okvirja pri GK ploščah 
(REVO/F-TEC), ki so lepljene na celotni površini, 

do Q2 ni potrebno, sicer pa loputo na celi površi-
ni premažemo s premazom Uniflott, pri požarnih 
revizijskih loputah s Fireboard vložkom pa upora-
bimo Fireboard fugirno maso. 
Za kakovost površine Q3 z REVO/F-TEC: Notra-
nji pokrov ostro zbrusimo. 
Priprava za stopnjo kakovosti Q4 na zahtevo. 
Zunanji okvir, notranji pokrov in predvsem tesnila 
po fugiranju temeljito očistimo.
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