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Rozwi¹zania Knauf do budowy œcian zewnêtrznych z zastosowaniem technologii 

AQUAPANEL  stanowi¹ zaawansowany system œcienny, który montowany jest przy 

u¿yciu technik suchej zabudowy.  Pozwala on rozszerzyæ obszar zastosowania tych 

technik na elewacje.  

System Knauf AQUAPANEL  Exterior Wall pozwala na szybkie i ³atwe budowanie.  

Ka¿dy standardowy typ konstrukcji sk³ada siê z p³yt cementowych AQUAPANEL 

Outdoor i akcesoriów wykoñczeniowych do zewnêtrznych powierzchni, profili, 

materia³ów izolacyjnych i p³yt gipsowych firmy Knauf, œrodków do spoinowania i 

wariantów wykoñczenia wnêtrz. 

 

Knauf mo¿e zapewniæ wszystko co jest potrzebne do stworzenia konstrukcji zewnêtrznej 

w technice suchej zabudowy.  Nie ma potrzeby traciæ czasu i wysi³ku na wyszukiwanie 

ró¿nych sk³adników u ró¿nych producentów.

Niniejszy podrêcznik monta¿u wyjaœnia jak stosowaæ System Knauf AQUAPANEL  

Exterior Wall i jak powinna wygl¹daæ obróbka wykoñczeniowa powierzchni 

zewnêtrznych i wewnêtrznych.  Zawiera szczegó³owy opis monta¿u krok po kroku w 

oparciu o system œcian szkieletowych pomiêdzy piêtrami.

www.AQUAPANEL.com

  Monta¿ œcian zewnêtrznych w systemach 
  Knauf z zastosowaniem technologii AQUAPANEL

®

®

®

®

Zostañ specjalist¹ od elewacji stosuj¹c 
rozwi¹zania Knauf do budowy œcian 
zewnêtrznych z zastosowaniem technologii 
AQUAPANEL



Membrana izolacyjna AQUAPANEL   Tyvek  StuccoWrap™ 

Ok³adziny

AQUAPANEL  Cement Board Outdoor

Powierzchnie zewnêtrzne

Paleta produktów  

P³yta cementowa AQUAPANEL   Outdoor Climateshield

®

P³yta cementowa AQUAPANEL 

Outdoor to idealne pod³o¿e dla 

tynków zewnêtrznych.  Mo¿na j¹ 

stosowaæ z wieloma ró¿nymi 

wariantami wykoñczeñ powierzchni 

takimi jak farba lub ok³adzina 

imituj¹ca mur ceglany.  Wyrób z 

rdzeniem z cementu portlandzkiego 

i lekkiego kruszywa, z obustronnym 

zbrojeniem siatk¹ z w³ókna 

szklanego.  Krawêdzie przyciête 

pod k¹tem prostym wzmocnione 

dodatkowo siatk¹ i wykoñczone na 

g³adko (EasyEdge  ).

P³yta cementowa AQUAPANEL 

Outdoor Climateshield stanowi 

najlepsze rozwi¹zanie jako 

d³ugotrwa³a ochrona konstrukcji 

budynku przed wilgoci¹ i wiatrami 

pod ok³adzinami i murami 

odpornymi na deszcz. Odpowiednia 

do budynków, w których obci¹¿enia 

wiatrowe nie przekraczaj¹ 1.55 

kN/m2 (co odpowiada budynkowi 

o 4 kondygnacjach).

P³yta mocowana od ty³u p³yt 

ok³adzinowych,  wykonana z 

cementu portlandzkiego i lekkiego 

Membrana izolacyjna AQUAPANEL  

Tyvek   StuccoWrap™ jest specjaln¹ 

membran¹ chroni¹c¹ przed 

zjawiskami atmosferycznymi 

wykonan¹ z bardzo cienkich w³ókien 

o szorstkiej krepowej strukturze.  

Membrana ta stanowi barierê dla 

przenikania wody z zewn¹trz do 

wewn¹trz, a umo¿liwia dyfuzjê pary 

z wnêtrza budynku na zewn¹trz.  

Dziêki swojej strukturze, membrana 

izolacyjna AQUAPANEL  Tyvek   

StuccoWrap™  jest optymalnie

kruszywa, z obustronnym zbrojeniem 

siatk¹ z w³ókna szklanego.  

Krawêdzie przyciête pod k¹tem 

prostym wzmocnione dodatkowo 

siatk¹ i wykoñczone na g³adko 

(EasyEdge  ).

Szerokoœæ: 900 mm

D³ugoœæ: 1200/2400/2500 mm

Gruboœæ: 8 mm

Ciê¿ar: ok. 10,5 kg/m2

Waga netto/paleta:

min. 907,2/max. 945 kg

 dopasowana do wymogów p³yt 

cementowych

AQUAPANEL  Outdoor z ok³adzin¹ 

mocowan¹ bezpoœrednio do 

pod³o¿a.  Montuje siê j¹ jako zaporê 

przeciwwilgociow¹ bezpoœrednio 

pod warstw¹ p³yt.

®

®

Szerokoœæ: 900 mm 

D³ugoœæ: 1200/2400/2500 mm

Gruboœæ: 12,5 mm

Ciê¿ar: ok. 16 kg/m2

Iloœæ p³yt:

50 sztuk/paleta

(900 x 1200); 25 sztuk/paleta 

(900 x 2400); (900 x 2500)

Waga netto/paleta:

min. 864/max. 900 kg

®

®

Szerokoœæ: 1200 mm

D³ugoœæ: 900/2400/2500 mm

Gruboœæ: 8 mm

Ciê¿ar: ok. 10.5 kg/m2

Iloœæ p³yt:

80 sztuk/paleta

(900 x 1200); (1200 x 900) 

40 sztuk/paleta

(900 x 2400); (900 x 2500);

Waga netto/paleta:

min. 907,2/max. 1260 kg

Szerokoœc: 1,5 m

D³ugoœæ: 75 m

m2/rolka: 112,5 m2

Opakowanie:

16 rolek/paleta

®

® ®

®

®

®

® ®
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Mocowanie

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi zosta³y 

opracowane specjalnie do mocowania 

p³yt cementowych AQUAPANEL  

Outdoor i AQUAPANEL  Outdoor 

Climateshield na konstrukcjach 

szkieletowych. Dostêpne s¹ zarówno 

wersje ostro zakoñczone jak i 

posiadaj¹ce zakoñczenie z borem plus 

³eb wpuszczany. 
Wkrêty posiadaj¹ specjaln¹ pow³okê 

antykorozyjn¹, gwarantuj¹c¹ 

wytrzyma³oœæ 720 godzin przy 

dzia³aniu na wkrêt tzw. s³onej mg³y 

(test z u¿yciem aerozolu roztworu soli).

Opakowanie:
SN 39: 500 sztuk/paczka
SN 25: 1000 sztuk/ paczka
SN 55: 250 sztuk/ paczka
SB 39: 250 sztuk/ paczka
SB 25: 250 sztuk/ paczka

Wkrêty sortowane dostêpne s¹ na 

zamówienie

®

®

®

®

Szkielet metalowy Szkielet drewniany

Gruboœæ metalu 0.6 – 0.7 mm Gruboœæ metalu 0.8 – 2.0 mm

Warstwa pojedyncza Warstwa podwójna Warstwa potrójna Warstwa pojedyncza Warstwa podwójna Warstwa pojedyncza Warstwa podwójna

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi SN25®

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi SN39®

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi SN55®

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi SB25®

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi SB39®

®Wkrêty AQUAPANEL   z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym SN40



Obróbka spoin

Masa szpachlowa do spoin AQUAPANEL  Joint Filler – Szara

Taœma do spoin AQUAPANEL  (10 cm)

Paleta produktów  
Powierzchnie zewnêtrzne

Taœma do zbrojeñ zewnêtrznych AQUAPANEL 

Masa szpachlowa do spoin 

AQUAPANEL  – Szara to materia³ 

na bazie cementu do wype³niania 

spoin i wtapiania taœmy zbroj¹cej 

AQUAPANEL   (10 cm) miêdzy 

p³ytami AQUAPANEL   Outdoor i 

AQUAPANEL  Outdoor 

Climateshield. Stosuje siê j¹ równie¿ 

do wtapiania zewnêtrznej taœmy 

zbroj¹cej AQUAPANEL  Exterior 

Reinforcing Tape (33 cm)

Taœma do spoin AQUAPANEL  (10 

cm) jest wykonana z siatki z w³ókna 

szklanego z dodatkowym 

pokryciem ³ugoodpornym.  S³u¿y 

do zbrojenia spoin pod 

wykoñczenia œcian zewnêtrznych za 

pomoc¹ tynków,  klejonych 

ok³adzin ceglanych, lub innych 

wariantów wykoñczeniowych.  Jest 

wtapiana w masê szpachlow¹ do 

spoin AQUAPANEL  - Szar¹.

Taœma do zbrojeñ zewnêtrznych 

AQUAPANE   jest stosowana do 

wzmacniania spoin, naro¿ników i 

otworów w p³ytach cementowych 

AQUAPANEL   przygotowywanych 

pod malowanie.

w œcianach przygotowywanych pod 

malowanie.

Opakowanie:
20 kg/worek
48 worków/paleta

Szerokoœæ: 10 cm
D³ugoœæ: 50 m
Opakowanie:
12 rolek/karton

Szerokoœæ: 33 cm
D³ugoœæ: 50 m
Opakowanie:
12 rolek/karton

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Wykoñczenie i gruntowanie

Zaprawa klejowo - zbroj¹ca AQUAPANEL  Exterior Basecoat

Zaprawa klejowo- zbroj¹ca AQUAPANEL  Exterior Basecoat – Bia³a

Siatka zbroj¹ca AQUAPANEL 

Produkt na bazie cementu 

portlandzkiego z dodatkiem ¿ywicy 

syntetycznej stosowany jako 

kompletna zaprawa na 

przeznaczone do tynkowania lub 

malowania powierzchnie p³yt 

cementowych AQUAPANEL  

Outdoor.  Minimalna gruboœæ 

warstwy 5-7 mm. Czas twardnienia: 

1 dzieñ/mm gruboœci materia³u.

Produkt na bazie cementu 

portlandzkiego do szpachlowania 

ca³opowierzchniowego na gruboœæ 

5 mm p³yt cementowych 

AQUAPANEL  Outdoor. Minimalna 

gruboœæ warstwy 4-6 mm.
Czas twardnienia: 1 dzieñ/ 

ca³kowita gruboœæ warstwy.

Siatka zbroj¹ca AQUAPANEL   do 

zastosowañ zewnêtrznych jest to 

siatka z w³ókna szklanego o du¿ych 

oczkach przeznaczona do 

zbrojenia na zewn¹trz ca³ej 

powierzchni zaprawy klejowo-

zbroj¹cej AQUAPANEL   Exterior 

Basecoat i AQUAPANEL   Exterior 

Basecoat – Bia³ej w 

zastosowaniach zewnêtrznych.

Opakowanie:
25 kg/worek
42 worki/paleta

Opakowanie:
25 kg/worek
42 worki/paleta

Ciê¿ar: 160 g/m2
Szerokoœæ: 100 cm
D³ugoœæ: 50 m

Opakowanie:
30 sztuk/paleta

®

®

®

®

®

®

®

®



Tynkowanie

Zewnêtrzny tynk mineralny AQUAPANEL   Exterior Mineral Finish

Farba do zastosowañ zewnêtrznych AQUAPANEL   Exterior Equalising Paint

Paleta produktów  

Œrodek gruntuj¹cy do zapraw AQUAPANEL   Basecoat Primer

Powierzchnie zewnêtrzne

AQUAPANEL   Basecoat Primer jest 

gotow¹ do u¿ycia, zabarwion¹ na 

bia³o emulsj¹ na bazie wody do 

gruntowania pod³o¿y pokrytych 

zapraw¹ przed zastosowaniem 

zewnêtrznych tynków systemowych 

AQUAPANEL .  Wysycha na bia³o i 

reguluje ch³onnoœæ pod³o¿a.

AQUAPANEL   Exterior Mineral 

Finish to mineralny wykoñczeniowy 

tynk systemowy o wielkoœci ziaren 2 

mm  przeznaczony na elewacje 

pokryte zapraw¹ AQUAPANEL  

Exterior Basecoat/AQUAPANEL  

Exterior Basecoat – Bia³¹.  Produkt 

spe³nia kryteria klasy A1 dla 

materia³ów budowlanych.  

Umo¿liwia dyfuzjê i jest 

wodoodporny, nadaje siê do 

AQUAPANEL   Exterior Equalising 

Paint jest farb¹ na bazie silikonu i 

¿ywicy opracowan¹ specjalnie do 

celów wyrównywania
tynku AQUAPANEL   Exterior 

Mineral Finish. Charakteryzuje siê 

doskona³¹ przepuszczalnoœci i 

odpornoœci¹ na wodê.  Dostêpna  

w 212 odcieniach kolorystycznych.  

Opakowanie:
15 kg/ wiaderko
24 wiaderka/paleta

obróbki zarówno rêcznej jak 

maszynowej.  Mo¿e byæ stosowany 

do wykoñczeñ g³adkich, lub z 

dowoln¹ struktur¹ nadawan¹ przy 

pomocy odpowiednich narzêdzi.  

Tynk AQUAPANEL   Exterior 

Mineral Finish jest dostêpny w 212 

odcieniach kolorystycznych.  Do 

pokrycia tynku stosowaæ farby 

AQUAPANEL   Exterior Equalising 

Paint 

Opakowanie:
12,5 l / wiaderko
32 wiaderka/paleta

Opakowanie: 
30 kg/worek
36 worków/paleta

®

®

®

®

®

®

®®

®

®

®

®
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Zewnêtrzny tynk silikonowy z ¿ywic¹ syntetyczn¹ AQUAPANEL   Exterior Silicon Synthetic Resin Plaster

Zewnêtrzny tynk dyspersyjny AQUAPANEL   Exterior Dispersion Plaster

AQUAPANEL   Exterior Dispersion 

Plaster jest gotowym do u¿ycia 

wykoñczeniowym tynkiem 

systemowym do zastosowañ 

elewacyjnych, o konsystencji pasty, 

k³adzionym na zaprawy 

AQUAPANEL   Exterior 

Basecoat/AQUAPANEL   Exterior 

Basecoat – Bia³¹.  Posiada ziarna o 

wielkoœci  2 mm. Umo¿liwia dyfuzjê 

i jest wodoodporny, nadaje siê do

AQUAPANEL   Exterior Silicon 

Synthetic Resin Plaster jest gotowym 

do u¿ycia wykoñczeniowym 

tynkiem systemowym na bazie 

silikonu i ¿ywicy do zastosowañ 

elewacyjnych, o konsystencji pasty, 

k³adzionym na zaprawy 

AQUAPANEL   Exterior 

Basecoat/AQUAPANEL   Exterior 

Basecoat – Bia³¹.  Posiada ziarna o 

wielkoœci  2 mm. Umo¿liwia dyfuzjê

obróbki zarówno rêcznej jak 

maszynowej.  AQUAPANEL  

Exterior Dispersion Plaster  jest 

dostêpny w 212 odcieniach 

kolorystycznych.  

Opakowanie:
25 kg/ wiaderko
24 wiaderka/paleta

 i jest wodoodporny, nadaje siê do 

obróbki zarówno rêcznej jak 

maszynowej.   Produkt jest 

elastyczny i w normalnych 

warunkach wytrzymuje rozszerzanie 

siê lub kurczenie pod wp³ywem 

czynników termicznych bez 

rozwarstwiania. AQUAPANEL  

Exterior Silicon Synthetic Resin 

Plaster jest dostêpny w 212 

odcieniach kolorystycznych.

Opakowanie:
25 kg/ wiaderko
24 wiaderka/paleta

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Wkrêty AQUAPANEL   Maxi

Klej do spoin p³yt AQUAPANEL   Joint Adhesive  (PU)

P³yta cementowa AQUAPANEL   Indoor

Ok³adziny z p³yt cementowych

Mocowanie

Obróbka spoin i gruntowanie p³yt cementowych

Stanowi idealn¹ ok³adzinê 

wewnêtrzn¹ dla systemów œcian 

zewnêtrznych firmy Knauf z 

zastosowaniem technologii 

AQUAPANEL   w pomieszczeniach 

mokrych i wilgotnych, gdzie 

wystêpuje sta³e nara¿enie na 

rozbryzgi wody. P³yta cementowa 

AQUAPANEL   Indoor jest w 100% 

wodoodporna, a tak¿e odporna na 

grzyby i pleœnie.  Pod ok³adziny z 

p³ytek ceramicznych wystarczy tylko 

jedna warstwa p³yt cementowych.  

P³yta jest wykonana z cementu 

portlandzkiego i lekkiego kruszywa, 

z obustronnym zbrojeniem siatk¹ z 

w³ókna szklanego. 

Wkrêty AQUAPANEL   Maxi zosta³y 

opracowane specjalnie do 

mocowania p³yt cementowych 

AQUAPANEL   Indoor na 

konstrukcjach szkieletowych. 

Dostêpne s¹ zarówno wersje ostro 

zakoñczone jak i posiadaj¹ce 

zakoñczenie z borem plus ³eb 

wpuszczany.
Wkrêty posiadaj¹ specjaln¹ 

pow³okê antykorozyjn¹, 

Klej do spoin p³yt AQUAPANEL  

(PU) stosowany jest w konstrukcjach 

œciennych do ³¹czenia krawêdzi 

poszczególnych p³yt cementowych 

AQUAPANEL   Indoor.  Nie ma 

potrzeby czasoch³onnego 

szpachlowania spoin ani zbrojenia 

taœm¹.  Czas schniêcia wynosi tylko 

12 godzin w porównaniu z 

preparatami mokrymi (dla których 

wynosi przeciêtnie 24 godziny).

Krawêdzie przyciête pod k¹tem 

prostym wzmocnione dodatkowo 

siatk¹ i wykoñczone na g³adko 

(EasyEdge).

Szerokoœæ: 900 mm
D³ugoœæ: 1200/2400/2500 mm
Gruboœæ: 12,5 mm
Ciê¿ar: ok. 15 kg/m2
Iloœæ p³yt: 
50 sztuk/paleta
(900 x 1200); (900 x 1250)
25 sztuk/paleta
(900 x 2400); (900 x 2500)
Waga netto/paleta:
min. 810/max. 843,75 kg

gwarantuj¹c¹ wytrzyma³oœæ 720 

godzin przy dzia³aniu na wkrêt 

tzw. s³onej mg³y (test z u¿yciem 

aerozolu roztworu soli).

Opakowania:
SN 39: 500 sztuk/paczka
SN 25: 1000 sztuk/ paczka
SN 55: 250 sztuk/ paczka
SB 39: 250 sztuk/ paczka
SB 25: 250 sztuk/ paczka

Wkrêty sortowane s¹ dostêpne na 

zamówienie

Opakowanie:
310 ml/sztuka
20 sztuk/paczka

®

®

®

®

®

®

®

®

®



Finishing of cement board

Paleta produktów  
Powierzchnie wewnêtrzne

Œrodek gruntuj¹cy do p³yt AQUAPANEL 

Cementowa masa szpachlowa AQUAPANEL   Joint Filler & Skim Coating - Bia³a

Siatka zbroj¹ca AQUAPANEL  

Œrodek gruntuj¹cy do p³yt 

AQUAPANEL   Indoor jest gotow¹ 

do u¿ycia emulsj¹ syntetyczn¹ z 

zawartoœci¹ drobnoziarnistego 

piasku kwarcowego jako 

wype³niacza do gruntowania p³yt 

cementowych AQUAPANEL   

Indoor.  Reguluje ch³onnoœæ 

pod³o¿a i  zapewnia maksymaln¹ 

przyczepnoœæ p³ytek i tynków.

Masa szpachlowa AQUAPANEL   - 

Bia³a jest to produkt na bazie 

cementu, do szpachlowania 

ca³opowierzchniowego o gruboœci 

warstwy do 5 mm p³yt 

cementowych AQUAPANEL   

Indoor, np. przed zastosowaniem 

tynku dekoracyjnego lub 

malowaniem.  Mo¿e byæ równie¿ 

u¿ywana do wype³niania spoin.

Siatka zbroj¹ca AQUAPANEL   do 

zastosowañ wewnêtrznych jest to 

siatka z w³ókna szklanego o du¿ych 

oczkach i w³aœciwoœciach 

³ugoodpornych, przeznaczona do 

zbrojenia ca³ej powierzchni masy 

szpachlowej AQUAPANEL   – Bia³ej 

w pomieszczeniach.

Opakowanie:
15 l/ wiaderko
24 wiaderka/paleta

Opakowanie: 
20 kg/worek
48 worków/paleta

Ciê¿ar: 160 g/m2
Szerokoœæ: 100 cm
D³ugoœæ: 50 m

Opakowanie:
30 sztuk/paleta

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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GLASFASERFUGENDECKSTREIFEN

AQUAPANEL   Q4 Finish

Materia³y uszczelniaj¹ce

LDS 100 (materia³ barierowy nieprzepuszczalny dla pary)

AQUAPANEL   Q4 Finish jest 

innowacyjnym wype³niaczem i 

g³adzi¹ szpachlow¹ o 

w³aœciwoœciach wodoodpornych.  Po 

zastosowaniu na p³yty cementowe 

AQUAPANEL   Indoor  daje g³adko 

wykoñczone powierzchnie w 

standardzie od Q1 do Q4 (nie 

nadaje siê do pomieszczeñ 

nara¿onych na areozol wodny lub 

rozbryzgi wody).

Taœm¹ kryj¹ca do spoin z w³ókna 

szklanego, u¿ywana do zbrojenia 

spoin we wnêtrzach i zapobiegania 

pêkniêciom.  Mo¿e byæ zatapiana 

w g³adziach gipsowych i w 

AQUAPANEL   Q4 Finish.

LDS 100 - warstwa uszczelniaj¹ca 

nieprzepuszczalna dla pary 

wykonana ze specjalnej folii 

polipropylenowej jest odporna na 

starzenie (wartoœæ sd > 100m).  

Zgodna z normami EN 13984 i 

ETAG 007.

Oferuje wykonawcom i instalatorom 

mo¿liwoœæ nowatorskiej, szybszej 

obróbki ca³opowierzchniowej bez 

koniecznoœci stosowania siatki 

zbroj¹cej dla uzyskania idealnego 

podk³adu pod g³adkie, b³yszcz¹ce i 

drobnoziarniste wykoñczenia œcian.  

Stosowaæ z taœm¹ kryj¹c¹ do spoin 

z w³ókna szklanego 

GLASFASERFUGENDECKSTREIFEN.  

Szerokoœæ: 50 mm
D³ugoœæ: 25 m/rolka

Opakowanie:

40 rolek/karton

Szerokoœæ: 2 m lub 4 m
D³ugoœæ:  
50 m lub 25 m
10 m2/rolka

Opakowanie: 
46 lub 100 rolek/paleta

Opakowanie: 
20 kg/ wiadro
24 wiadra/paleta

®

®

®

®



Powierzchnie wewnêtrzne

Paleta produktów  

LDS 2 Silk (materia³ barierowy nieprzepuszczalny dla pary)

LDS Soliplan

LDS Solifit/ LDS Solitwin

LDS 2 Silk - warstwa uszczelniaj¹ca 

nieprzepuszczalna dla pary 

wykonana ze tkaniny wzmacnianej 

polipropylenem jest odporna na 

starzenie i na rozdarcia 
(wartoœæ sd > 2m).  Zgodna z 

normami EN 13984 i ETAG 007.

Samoprzylepna taœma 

uszczelniaj¹ca na pod³o¿u 

papierowym.  Stosowana w 

wykoñczeniach wnêtrz do ³¹czenia 

zachodz¹cych na siebie warstw.

Samoprzylepna taœma 

uszczelniaj¹ca, wzmocniona na 

pod³o¿u polietylenowym, na ca³ej 

powierzchni lub na po³owie 

powierzchni pokryta papierem.  Do 

zastosowañ zewnêtrznych, jako 

elastyczna taœma uszczelniaj¹ca do 

naro¿ników, okien i otworów.

Szerokoœæ: 1,50 m lub 2 m 
D³ugoœæ:  50 m 
Iloœæ m2/rolka: 75 m2 lub 100 m2

Opakowanie: 
20 rolek/paleta  

Szerokoœæ: 60 mm 
D³ugoœæ:  40 m 
Gruboœæ: 0,35 mm

Opakowanie: 
8 rolek/pude³ko

Szerokoœæ: 60 mm 
D³ugoœæ:  25 m 
Gruboœæ: 0,28 mm

Opakowanie: 
10 rolek/pude³ko  
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Profile metalowe 

Paleta produktów

Gruboœæ profili zale¿na jest  od lokalnych obci¹¿eñ wiatrowych i aktywnoœci sejsmicznej

Profile C i CW

Profile UW

Profile UA i naro¿niki po³¹czeniowe

Nierdzewne profile metalowe i akcesoria

Rozwi¹zania Knauf do œcian zewnêtrznych z zastosowaniem technologii 

AQUAPANEL   s¹ montowane na szkielecie metalowym zabezpieczonym 

przed rdzewieniem.  Knauf oferuje pe³en asortyment profili i kszta³tek 

odpowiednich do wszelkich zastosowañ.  Profile metalowe firmy Knauf s¹ 

wykonane precyzyjnie z wysokogatunkowej stali.

®

®

®

®

  Do zastosowañ typowych wystarczaj¹ce s¹ profile 
  o gruboœci od 0,6 mm do 1 mm

  Profile o gruboœci 1 mm lub wiêkszej powinny byæ u¿ywane do bardziej    
  wymagaj¹cych zastosowañ

  W zale¿noœci od strefy klimatycznej lub do specjalnych zastosowañ nale¿y   
  u¿ywaæ profile perforowane dla zapewnienia lepszej izolacji termicznej 
  konstrukcji.

Umieszczane pionowo pomiêdzy szynami profilowanymi UW w strukturach 
  szkieletowych rozwi¹zañ Knauf do œcian zewnêtrznych z zastosowaniem 
  technologii AQUAPANEL  

Odporne na korozjê w przypadku konstrukcji z zapewnionym 
  odprowadzaniem wody (pomiêdzy kondygnacjami, przed stropami) 
  i wentylowanych konstrukcji systemowych.

Mo¿na równie¿ u¿ywaæ do konstrukcji wewnêtrznych

Poziome profile U i UW montowane do stropów, s³u¿¹ce do umieszczania 
  profili C i CW jako podkonstrukcja rozwi¹zañ Knauf do œcian zewnêtrznych z 
  zastosowaniem technologii AQUAPANEL   o gruboœci od 0,6 mm do 1 mm

Odporne na korozjê w przypadku konstrukcji z zapewnionym 
  odprowadzaniem wody (pomiêdzy kondygnacjami, przed stropami) 
  i wentylowanych konstrukcji systemowych.

Mo¿na równie¿ u¿ywaæ do konstrukcji wewnêtrznych.

Profile o wiêkszej gruboœci blachy

Umieszczane pionowo pomiêdzy profilami UW jako podkonstrukcja rozwi¹zañ 
  Knauf do œcian zewnêtrznych z zastosowaniem technologii AQUAPANEL 

Do zastosowañ wymagaj¹cych przenoszenia wiêkszych obci¹¿eñ wiatrowych

Spe³niaj¹ wy¿sze wymagania w zakresie obci¹¿eñ statycznych i dynamicznych

Odporne na korozjê w przypadku konstrukcji z zapewnionym 
  odprowadzaniem wody (pomiêdzy kondygnacjami, przed stropami) 
  i wentylowanych konstrukcji systemowych.

Mo¿na równie¿ u¿ywaæ do konstrukcji wewnêtrznych 
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Profil Knauf Sinus U

Profile „Omega”

Profile dodatkowe

Profile perforowane

Profil naro¿nikowy

Taœma akustyczna

Profil naro¿nikowy elastyczny

Taœma samoprzylepna do 

oddzielania profili UW i CW 

mocowanych do innych elementów 

konstrukcyjnych budynku (œciany, 

filary, sufity) w celu zredukowania 

przenikalnoœci akustycznej i 

mostków termicznych.

Gruboœæ: 3,2 mm
Szerokoœæ: 30/50/70/95 cm
D³ugoœæ rolki: 30 m

Profile minimalizuj¹ce mostki termiczne i zapobiegaj¹ce w ten sposób 
stratom ciep³a

Do stosowania bezpoœrednio na istniej¹ce powierzchnie

Pomagaj¹ polepszyæ bilans energetyczny ca³ego budynku

Do wentylowanych konstrukcji systemowych, œcian kurtynowych i prac 
renowacyjnych

Do konstrukcji z zapewnionym odprowadzaniem wody (pomiêdzy 
  kondygnacjami, przed stropami) i wentylowanych konstrukcji systemowych.

Do konstrukcji o ograniczonych wymaganiach przestrzennych

Do wzmacniania naro¿ników

Do stosowania w œcianach giêtych;
     do zastosowañ wewnêtrznych



Paleta produktów
Materia³y izolacyjne

We³na mineralna szklana

We³na mineralna skalna

We³na mineralna szklana firmy Knauf produkowana w Technologii ECOSE   spe³nia najwy¿sze wymagania w 

dziedzinie izolacji cieplnej i akustycznej w budynkach.  Materia³y izolacyjne wytwarzane z materia³ów 

wystêpuj¹cych w przyrodzie i/lub pochodz¹cych z recyklingu i ³¹czone przy pomocy œrodka wi¹¿¹cego nie 

zawieraj¹cego formaldehydu, fenolu i akrylu w Technologii ECOSE  .  S¹ niepalne, przepuszczalne na drodze 

dyfuzji i odporne na starzenie.  Dziêki spoistoœci  i niewielkiej wadze s¹ ³atwe do podnoszenia i przenoszenia.  

Izolacyjna we³na szklana firmy Knauf spe³nia wymogi normy EN 13162.

Arkusze Izolacyjne do 

elewacji  - Façade insulating 

board TPM 135: MW EN 13162 

T4-WS-WL(P)-AFr5

Arkusze Izolacyjne do 

elewacji  - Façade insulating 

board TP 435 B: MW EN 13162 

T4-WS-WL(P)-AF10

Pokryte po jednej stronie mat¹ 

szklan¹ w kolorze czarnym.

Rolki Izolacyjne do elewacji  - 

Façade insulating board TI 435 

U: MW EN 13162 T2- AF5

Pokryte po jednej stronie mat¹ 

szklan¹ w jasnym kolorze.

Materia³y izolacyjne z we³ny mineralnej skalnej firmy Knauf spe³niaj¹ najwy¿sze wymagania w dziedzinie izolacji 

cieplnej, akustycznej i ochrony przeciwpo¿arowejw budynkach.  Materia³y izolacyjne s¹ niepalne oraz odporne  

na odkszta³cenia i starzenie.  Materia³y izolacyjne z we³ny mineralnej skalnej s¹ ciê¿sze ni¿ produkty z we³ny 

mineralnej szklanej na skutek wiêkszej gêstoœci w stanie suchym.  Izolacyjna we³na skalna firmy Knauf spe³nia 

wymogi normy EN 13162.

KD 035 Core insulating board:
P³yta izolacyjna rdzeniowa MW EN 

13162 T4-WL(P)

KP 035 Clamping board:
P³yta dociskowa MW EN 13162 T4-

AF5

DPF 50 Fire insulating board:
P³yta izolacyjna ognioodporna MW 

EN 13162 T4-AF5

FPL 035 Fire insulating board:
P³yta izolacyjna ognioodporna MW 

EN 13162 T4-AF5

®

®
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Obróbka

P³yty Profile

Transport i sk³adowanie

Materia³y izolacyjne

P³yty nale¿y przenosiæ zawsze na 

sztorc lub  przewoziæ na rolkach.  

Transport przy pomocy wózków 

wid³owych lub dŸwigów na zasadach 

identycznych jak dla innych 

produktów na paletach. Podczas 

transportu i sk³adowania nale¿y 

uwa¿aæ aby nie uszkodziæ 

naro¿ników i krawêdzi.  Postawiæ 

p³ytê na d³u¿szym boku przed 

u³o¿eniem jej na p³ask. 

Chroniæ profile przed wilgoci¹ i 

warunkami atmosferycznymi do czasu 

monta¿u.  Nie nale¿y sk³adowaæ 

produktów przez d³u¿szy czas w 

miejscach nara¿onych na dzia³anie 

zewnêtrznych warunków 

atmosferycznych.

Materia³y izolacyjne s¹ dostarczane 

w zgrzewce polietylenowej, która jest 

przeznaczona tylko do krótkotrwa³ej 

ochrony.  Celem zapewniania 

d³ugotrwa³ej ochrony na placu 

budowy, produkt nale¿y 

przechowywaæ w pomieszczeniu, 

albo pod przykryciem i nie 

bezpoœrednio na ziemi.  Instrukcje 

monta¿owe s¹ na ka¿dym 

opakowaniu. Nie nale¿y sk³adowaæ 

produktów przez d³u¿szy czas w 

miejscach nara¿onych na dzia³anie 

zewnêtrznych warunków 

atmosferycznych.

W przypadku u¿ywania sprzêtu do 

transportu mechanicznego, u¿ywaæ 

paletê do podtrzymywania p³yt. 

Przed sk³adowaniem p³yt nale¿y 

ustaliæ noœnoœæ pod³o¿a.

Do czasu monta¿u, p³yty nale¿y 

chroniæ przed wilgoci¹ i warunkami 

atmosferycznymi. P³yty, które uleg³y 

zawilgoceniu, nale¿y
osuszyæ po obu stronach na 

poziomym pod³o¿u przed monta¿em.

Przed monta¿em, p³yty nale¿y przez 

pewien czas sk³adowaæ w miejscu 

zastosowania, tak aby mog³y siê 

dopasowaæ do warunków 

panuj¹cych w otoczeniu (temperatura 

i wilgotnoœæ powietrza). Temperatura 

otoczenia nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 

+5°C.
Nie nale¿y równie¿ stosowaæ mas 

szpachlowych do spoin, produktów 

podk³adowych i pow³ok 

powierzchniowych w temperaturach 

poni¿ej  +5°C.



P³yty 

Ciêcie/wycinanie otworów

Profile

Izolacja

Obróbka

Zaznaczyæ na p³ycie ¿¹dany kszta³t 

przy u¿yciu o³ówka i linijki. 

Zarysowaæ no¿em liniê
na jednej stronie p³yty tak, aby 

przeci¹æ w³ókna siatki zbroj¹cej. 

Prze³amaæ p³ytê wzd³u¿ krawêdzi 

ciêcia i przeci¹æ w³ókna siatki 

zbroj¹cej na spodniej stronie p³yty.

Aby uzyskaæ równe, g³adkie 

krawêdzie ciêcia, np. krawêdzie 

zewnêtrzne, stosowaæ rêczn¹ pi³ê 

tarczow¹ najlepiej z pod³¹czonym 

odsysaczem py³u, lub pi³ê 

wahad³ow¹.. Zalecane jest u¿ycie 

tarcz z ostrzem karbidowym lub 

diamentowym,

Otwory (np. na kable lub rury) 

wycinamy pi³¹ otworow¹ lub 

otwornic¹. Œrednica otworu powinna 

byæ o oko³o 10 mm wiêksza od 

œrednicy rury.  Luz na obrze¿ach 

otworu mo¿na uszczelniæ stosuj¹c 

mankiet, odpowiedni¹ masê lub 

taœmê uszczelniaj¹c¹ 

Profile o gruboœci do 0,7 mm ci¹æ 

no¿ycami rêcznymi lub elektrycznymi 

albo przy u¿yciu elektrycznej pi³y 

tarczowej ze specjalnym ostrzem do 

metalu.  Przecinaj¹c profile z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym 

nale¿y zapewniæ pokrycie miejsc 

przeciêcia odpowiednim materia³em 

zabezpieczaj¹cym.

Metalu o gruboœci wiêkszej ni¿ 0,7 

mm nie mo¿na ci¹æ no¿yczkami.  

Nale¿y stosowaæ elektryczne 

narzêdzia tn¹ce, dobieraj¹c je w 

zale¿noœci od systemu pow³ok 

zabezpieczaj¹cych. Jest to 

szczególnie wa¿ne w przypadku 

lakierów i innych pow³ok 

organicznych, które ulegaj¹ 

uszkodzeniu pod wp³ywem wysokiej 

temperatury i iskrzenia.  Wysoce 

zalecane jest stosowanie pi³y 

taœmowej.   

Gdy potrzeba specjalnych wyciêæ, 

np. na rury czy inne instalacje nale¿y 

u¿ywaæ wy³¹cznie elementów z 

prefabrykowanymi otworami, 

dostêpnych w asortymencie profili.

Materia³y izolacyjne s¹ ³atwe w 

obróbce i monta¿u, poniewa¿ s¹ 

lekkie i mo¿na je bez trudu docinaæ 

na wymiar, u¿ywaj¹c w miarê 

potrzeby odpowiedniego no¿a i 

p³askiej powierzchni do ciêcia.  Aby 

zminimalizowaæ wystêpowanie 

mostków cieplnych, izolacja powinna 

wype³niaæ ca³e przestrzenie miêdzy 

s³upkami.  Nie u¿ywaæ ma³ych 

kawa³ków materia³u.
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Obróbka
Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ dotycz¹cych przenoszenia i sk³adowania 

materia³ów podanych wczeœniej w tej sekcji.  Zapoznaæ siê z odpowiednimi 

specyfikacjami i arkuszami danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa produktów.  

Dodatkowo podajemy nastêpuj¹ce wskazówki:

Unikaæ niepotrzebnego pylenia w miejscu pracy w czasie ciêcia pi³a 
  elektryczn¹.  Ograniczyæ do minimum stosowanie materia³ów œciernych i inne 
  czynnoœci generuj¹ce pylenie.  Zapewniæ dostateczn¹ wentylacjê i/lub  
  stosowaæ odpowiednie œrodki ochrony osobistej.

Zachowaæ ostro¿noœæ i stosowaæ wszelkie konieczne œrodki zabezpieczaj¹ce 
  u¿ywaj¹c narzêdzi zasilanych energi¹ elektryczn¹.

Przestrzegaæ instrukcji umieszczonych na opakowaniach stosuj¹c akcesoria 
  systemowe.

Stosuj¹c produkty sproszkowane, mieszaæ je z wod¹ w miejscach dobrze 
  przewietrzanych.  Unikaæ kontaktu z oczami i skór¹.  W przypadku kontaktu z 
  oczami, przemyæ oczy niezw³ocznie  du¿¹ iloœci¹ czystej wody.

Podczas przenoszenia materia³ów izolacyjnych lub ciêcia p³yt zawieraj¹cych 
  w³ókno szklane,  stosowaæ odpowiednie œrodki ochrony osobistej takie jak 
  maska ochraniaj¹ca twarz i rêkawice.  Wykonuj¹c prace z rêkami 
  podniesionymi nad g³ow¹, stosowaæ gogle ochronne. 

Zawsze przestrzegaæ krajowych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Pe³ny zakres informacji dotycz¹cych produktów i arkusze bezpieczeñstwa 
dostêpne na ¿¹danie. 



600 mm

 

 

 

2. Monta¿ konstrukcji noœnej

Powierzchnie zewnêtrzne

®

®

®

1. Obejrzeæ miejsce pracy (planowanie 
     i przygotowanie placu budowy)

Monta¿ rozwi¹zañ Knauf do œcian zewnêtrznych 
z zastosowaniem technologii AQUAPANEL  

To jest przewodnik opisuj¹cy krok po kroku monta¿ standardowej œciany 

zewnêtrznej z pojedynczej warstwy p³yt cementowych AQUAPANEL  

Outdoor lub AQUAPANEL   Outdoor Climateshield na konstrukcji noœnej z 

pojedynczych s³upków 

Patrz rozdzia³ szczegó³y 

monta¿u odnoœnie detali  

pokazuj¹cych kotwienie profili 

UW i tolerancje.  

2.2. Stosowaæ taœmê izolacyjn¹ 

pomiêdzy sufitem i pod³og¹ dla 

unikniêcia mostków akustycznych, 

wype³nienia ubytków i wyrównania 

powierzchni. 

2.3. Mocowaæ profile UW na górze 

i na dole przy u¿yciu odpowiednich 

elementów mocuj¹cych zgodnie z 

lokalnymi przepisami budowlanymi 

(ognioodpornoœæ) i wymogami 

statycznymi (typ i iloœæ zamocowañ).  

Przestrzegaæ zasad dotycz¹cych 

rozstawu.  Nie u¿ywaæ ko³ków 

plastikowych ze wzglêdu na przepisy 

przeciwpo¿arowe. 

2.4. Przygotowaæ profile CW 

przycinaj¹c je na d³ugoœæ 

odpowiedni¹ do zastosowania. 

Krawêdzie ciêcia zabezpieczyæ 

przed korozj¹ przy u¿yciu 

zalecanych materia³ów.

2.5.  Zamontowaæ profile CW  

pionowo zgodnie z projektowan¹ 

wysokoœci¹ œciany i obliczeniami 

statycznymi.  (max. 600mm.).  

Stosowaæ taœmê izolacyjn¹ w 

miejscach, gdzie profile UW i CW s¹ 

po³¹czone z innymi elementami 

budynku, takimi jak œciany, sufity i 

filary. 

Patrz rozdzia³ szczegó³y 

monta¿u odnoœnie detali  

wykonywania otworów.  

Przeprowadziæ ogólne oglêdziny miejsca pracy przed rozpoczêciem 

czynnoœci monta¿owych.  Zakres koniecznych przygotowañ mo¿e byæ 

zró¿nicowany w zale¿noœci od systemu jak równie¿ od warunków na placu 

budowy.

Stosowaæ odpowiednie produkty do wykonywanej pracy:

Ok³adziny zewnêtrzne

Ok³adziny wewnêtrzne 

Profile: dobraæ odpowiednie w³aœciwoœci antykorozyjne

Materia³y izolacyjne: bior¹c pod uwagê wymogi ochrony 

przeciwpo¿arowej, izolacji akustycznej i cieplnej

Sprawdziæ wymagania statyczne
Sprawdziæ inne wymagania dotycz¹ce po¿¹danych w³aœciwoœci obiektu.

Ustaliæ zakresy tolerancji, po³o¿enie otworów w œcianach, takich jak okna, 

parapety, itp. 
Umieœciæ we wskazanych miejscach wzmocnienia nadpro¿y.

Kierowaæ siê szczegó³owymi planami, g³ównie  w odniesieniu do miejsc, w 

których nale¿y unikaæ mostków termicznych.  Braæ pod uwagê potrzebê 

wycinania otworów, przeprowadzenia instalacji elektrycznych, grzejnych i 

innych mediów.  Sprawdziæ czy instalacje i urz¹dzenia wp³ywaj¹ na 

w³aœciwoœci przeciwpo¿arowe czy akustyczne (nale¿y rozwa¿yæ szczegó³owo 

odpowiednie aspekty).  Minimalizowaæ iloœæ otworów s³u¿¹cych do instalacji 

mediów.  

Szkielet stalowy musi byæ zaprojektowany zgodnie z wymogami statycznymi 

konstrukcji.

2.1. Przygotowaæ profile UW 

przycinaj¹c je na odpowiedni¹ 

d³ugoœæ.  Krawêdzie ciêcia 

zabezpieczyæ przed korozj¹ przy 

u¿yciu zalecanych materia³ów.

Wskazówka: Dla œcian zewnêtrznych/ 

systemów zabezpieczonych przed 

dostêpem wody/ pomiêdzy 

kondygnacjami, maksymalna 

dopuszczalna d³ugoœæ nie podpartego 

profilu UW wynosi jedn¹ trzeci¹ 

d³ugoœci elementu podstawowego.



≥15 mm 

≤250 mm 
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10 cm

4. Mocowanie przy pomocy wkrêtów3. Monta¿ warstwy wodoodpornej

®

®

® ®

®

® ®

®Uwaga:  Ten etap nie jest 

wymagany w przypadku 

monta¿u p³yt cementowych 

AQUAPANEL   Outdoor 

Climateshield.

3.1.  Monta¿ materia³u barierowego 

wymagany jest w przypadku 

stosowania p³yt cementowych 

AQUAPANEL   Outdoor .  Montujemy 

wtedy membranê wodoodporn¹ 

AQUAPANEL   Tyvek   

StuccoWrap™.  Rozpoczynamy 

monta¿ od do³u œciany i montujemy 

membranê metod¹ dachówkow¹.  

Wszystkie po³¹czenia poziome i 

pionowe powinny nak³adaæ siê min. 

10 cm.

3.2.  Minimalna zak³adka 10 cm jest 

zaznaczona na membranie 

AQUAPANEL   Tyvek   

StuccoWrap™.

3.3. Zabezpieczyæ membranê 

wodoodporn¹ taœm¹ klej¹c¹ lub 

klejem i natychmiast uk³adaæ p³yty 

cementowe AQUAPANEL   Outdoor

P³yty cementowe AQUAPANEL  

Outdoor montujemy do podkonstrucji  

wkrêtami Maxi Screws.  Najpierw 

mocujemy wkrêtami œrodkow¹ czêœæ 

p³yty; nastêpnie posuwamy siê w 

kierunku jej krawêdzi.  Podczas 

monta¿u p³yta powinna spoczywaæ 

na profilach. 

Rozstaw wkrêtów mocuj¹cych ≤ 250 

mm.  
Odleg³oœæ wkrêtów od krawêdzi 

p³yty ≥ 15 mm.

Wkrêtów nie nale¿y dociskaæ zbyt 

mocno.

Uwaga: pomiêdzy p³ytami nale¿y 

zachowaæ odstêpy 3-5 mm.  



6. Obróbka spoin

Powierzchnie zewnêtrzne

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

5. Uk³adanie p³yt cementowych 
     AQUAPANEL   Outdoor

Monta¿ rozwi¹zañ Knauf do œcian zewnêtrznych 
z zastosowaniem technologii AQUAPANEL  

Na ogó³ nie jest wymagane 

nawiercanie p³yt przed 

mocowaniem.  Jednak¿e 

wstêpne nawiercenie jest 

konieczne jeœli gruboœæ 

materia³u, z którego wykonane 

s¹ profile, wynosi ponad 2 mm  

(zgodnie z wymogami 

statycznymi) i jeœli stosuje siê 

nity.

Uk³adaæ p³yty AQUAPANEL   

Outdoor poziomo, tak, aby ich 

krawêdzie zachodzi³y na profile, 

pozostawiaj¹c spoiny o szerokoœci 3-

5 mm pomiêdzy p³ytami przy u¿yciu 

odpowiedniej rozpórki.   

Uk³adaj¹c kolejne rzêdy p³yt, 

zapewniæ odstêp na po³¹czeniach 

pionowych na szerokoœæ min. 

jednego ko³ka. 

6.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu 

monta¿u zabezpieczyæ szkielet noœny 

przed wp³ywem warunków 

atmosferycznych wype³niaj¹c 

wszystkie spoiny mas¹ szpachlow¹ 

AQUAPANEL   Joint Filler – Szar¹. 

6.2A. Masê szpachlow¹ natychmiast 

zazbroiæ taœm¹ AQUAPANEL   (10 

cm) na³o¿on¹ na wszystkie spoiny. 

6.2B. Jeœli powierzchnia ma byæ 

wykoñczona tylko jedn¹ warstw¹ 

farby na³o¿on¹ na zaprawê 

AQUAPANEL   Exterior Basecoat lub 

AQUAPANEL   Exterior Basecoat – 

Bia³¹, na³o¿yæ taœmê zbroj¹c¹ do 

zastosowañ zewnêtrznych 

AQUAPANEL   Exterior Reinforcing 

Tape o szerokoœci 33 cm. 

6.3. £by wkrêtów wype³niæ mas¹ 

szpachlow¹ AQUAPANEL   Joint 

Filler – Szar¹.

Na tym etapie zostaje 

zamkniêta zewnêtrzna 

pow³oka budynku, chroni¹ca 

przed wp³ywem warunków 

atmosferycznych, 

umo¿liwiaj¹c prace 

wykoñczeniowe we wnêtrzu 

do momentu, gdy mo¿liwe 

bêdzie rozpoczêcie 

wykañczania elewacji. 

Uwaga: Na tym etapie monta¿ p³yt   AQUAPANEL   Outdoor 

Climateshield zostaje zakoñczony.  Mo¿na rozpocz¹æ monta¿ 

systemu wykoñczeniowych ok³adzin zewnêtrznych.   



5 mm

2 mm

4 mm

2 mm

7A ®AQUAPANEL  Exterior Basecoat

7B  AQUAPANEL Exterior Basecoat - white
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7. Nak³adanie warstwy zaprawy klejowo-zbroj¹cej 
    i wtapianie siatki zbroj¹cej

®

®

®

®

®

®

®

®

®

P³yta cementowa AQUAPANEL  

Outdoor musi zostaæ pokryta zapraw¹ 

do zastosowañ zewnêtrznych 

AQUAPANEL   Exterior Basecoat lub  

AQUAPANEL   Exterior Basecoat – 

Bia³¹, niezale¿nie od mo¿liwych wersji 

wykoñczenia (farba, tynk systemowy, 

p³ytki ceramiczne).  

Na tym etapie zakoñczono ju¿ 

obróbkê spoin i zbrojenie ich siatk¹.  

£by wkrêtów zosta³y wype³nione mas¹ 

szpachlow¹ AQUAPANEL   Joint Filler 

– Szar¹.

Na³o¿yæ dodatkow¹ warstwê 2 mm 

zaprawy przy pomocy g³adkiej pacy 

dla zamkniêcia powierzchni i 

zlikwidowania nierównoœci. Gruboœæ 

warstwy zaprawy zbrojonej siatka 

powinna wynosiæ 5-7 mm.

Po wykonaniu tych kroków, siatka jest 

zatopiona w zewnêtrznej 1/3 gruboœci 

warstwy zaprawy.

Przed wykonaniem kolejnych etapów, 

nale¿y zaprawê pozostawiæ do 

wyschniêcia na czas 1 dnia na ka¿dy 

mm gruboœci warstwy.

7B Stosuj¹c zaprawê AQUAPANEL  

Exterior Basecoat - Bia³¹, nak³adamy 

warstwê  o gruboœci 4 mm przy u¿yciu 

pacy o wycinanej krawêdzi i 

wymiarach zêbów 8 mm.  Delikatnie 

wtopiæ/na³o¿yæ siatkê zbroj¹c¹. 

Na³o¿yæ dodatkowa warstwê 2 mm 

zaprawy przy pomocy g³adkiej pacy  
dla zamkniêcia powierzchni i 

zlikwidowania nierównoœci.  Czas 

twardnienia zaprawy AQUAPANEL  

Exterior Basecoat - Bia³ej (dla ca³ej 

gruboœci warstwy) wynosi 1 dzieñ.

Wszystkie specyfikacje dotycz¹ce 

czasu podane w tej publikacji s¹ 

zale¿ne od warunków klimatycznych.

Bardziej szczegó³owy opis – 

patrz sekcja Wykoñczenia  

powierzchni zewnêtrznych.

7A Pokryæ ca³¹ œcianê zapraw¹ 

AQUAPANEL   Exterior Basecoat.  

Mo¿na j¹ nak³adaæ rêcznie przy 

u¿yciu kielni, pacy  lub maszynowo  

(zalecane urz¹dzenia to: pompa 

mieszalna PFT G4 lub G5, rotor/stator 

D4-3, nastawiony na po³owê mocy, 

zu¿ycie wody 200 l/h).

Nak³adaj¹c zaprawê AQUAPANEL  , 

formowaæ warstwê o gruboœci 

przeciêtnie 5 mm przy u¿yciu pacy o 

wycinanej krawêdzi i wymiarach 

zêbów 10 mm.  

Delikatnie wtopiæ/na³o¿yæ siatkê 

zbroj¹c¹.



8. K³adzenie izolacji

 

11.  Obróbka spoin (tylko w pomieszczeniach suchych)

Powierzchnie zewnêtrzne

®

10.  Monta¿ p³yt gipsowych 
        (tylko w pomieszczeniach suchych)

9. K³adzenie materia³u barierowego 
     nie przepuszczaj¹cego pary (w miarê potrzeby)

Monta¿ rozwi¹zañ Knauf do œcian zewnêtrznych 
z zastosowaniem technologii AQUAPANEL 

Stosowaæ produkty odpowiednie do 

potrzeb, w zale¿noœci od tego, czy 

wymagana jest izolacja cieplna, 

akustyczna, czy przeciwpo¿arowa.  

Przyci¹æ materia³ izolacyjny na 

odpowiedni¹ szerokoœæ/d³ugoœæ 

ostrym no¿em o d³ugim ostrzu.

Upewniæ siê, czy zakoñczony zosta³ 

monta¿ instalacji elektrycznej.  Aby 

zapewniæ szczelnoœæ konstrukcji 

budowlanych, zastosowaæ od 

wewn¹trz materia³ barierowy nie 

przepuszczaj¹cy pary, jeœli przewiduj¹ 

to obliczenia fizyczne dla konstrukcji 

obiektu.

Tam, gdzie w konstrukcji œciany 

przewidziano podwójn¹ warstwê p³yt 

gipsowych, materia³ barierowy mo¿na 

umieœciæ pomiêdzy tymi dwoma 

warstwami dla szybszego i 

³atwiejszego monta¿u.

Materia³ barierowy musi byæ k³adziony 

na zak³adkê tam, gdzie umieszcza siê 

wiêcej ni¿ 1 jego warstwê.  Musi 

równie¿ byæ k³adziony na zak³adkê w 

miejscach po³¹czeñ z innymi 

elementami struktury budynku. 

Wype³niæ spoiny (np. standardowo 

stosowanych p³yt gipsowych z 

krawêdzi¹ HRAK).  Przy u¿yciu 

szpachelki wprowadziæ do spoin 

odpowiedni œrodek wype³niaj¹cy 

(UNIFLOTT).  W dwuwarstwowym 

uk³adzie p³yt, spoiny pierwszej 

warstwy musz¹ równie¿ zostaæ 

wype³nione przed monta¿em warstwy 

nastêpnej.

Prowadziæ szpachelkê p³ynnie w dó³ 

wzd³u¿ spoiny, stosuj¹c odpowiedni 

ucisk, dla usuniêcia powietrza 

uwiêzionego w spoinie. Pozostawiæ 

wype³nienie do wyschniêcia na ok. 1 

godz.  W miarê potrzeby, lekko 

przeszlifowaæ dla usuniêcia 

jakichkolwiek nierównoœci.  Usun¹æ py³ 

z powierzchni.

Nanieœæ dodatkow¹ cieñsz¹ warstwê 

œrodka do wype³niania spoin i usun¹æ 

jego nadmiar.  Rozprowadziæ masê 

równomiernie po obu stronach 

szczeliny na szerokoœæ ok. 100 do 

200 mm.

Pozostawiæ wype³nienie do 

wyschniêcia na ok. 1 godz.  W miarê 

potrzeby, lekko przeszlifowaæ dla 

usuniêcia jakichkolwiek nierównoœci.  

Usun¹æ py³ z powierzchni.

Zamocowaæ p³yty gipsowe do  

podkonstrukcji przy u¿yciu wkrêtów do 

zastosowañ suchych (TN3.5/35).

Stosowaæ odpowiednie kleje i 

taœmy po³¹czeniowe.

Kiedy instalacje przechodz¹ przez 

elementy budowlane, nale¿y 

zwróciæ uwagê, aby zwi¹zane z 

nimi otwory by³y uszczelnione dla 

uzyskania optymalnej szczelnoœci 

budynku.
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 Wskazówka dotycz¹ca wykoñczenia wnêtrz 
(tylko w pomieszczeniach suchych)

Po wype³nieniu i wysuszeniu spoin, 

jeœli jakoœæ wykoñczenia nie jest 

zadowalaj¹ca, przy u¿yciu szpachelki 

nanieœæ cienk¹ warstwê  masy do 

spoin UNIFLOTT.  Rozprowadziæ masê 

równomiernie po obu stronach poza 

granice poprzedniej warstwy 

materia³u i pozostawiæ do 

wyschniêcia. Lekko przeszlifowaæ dla 

usuniêcia nierównoœci i uzyskania 

g³adkiej powierzchni.

W miarê potrzeby, nanieœæ jako 

warstwê zewnêtrzn¹ masê F1 i 

rozprowadziæ na boki poza zasiêgiem 

poprzedniej warstwy. Lekko 

przeszlifowaæ dla usuniêcia drobnych 

nierównoœci. Usun¹æ py³ z 

powierzchni.

Wskazówka: Gruntowanie 

powierzchni bêdzie zale¿ne od 

wybranego wariantu wykoñczenia.

Bardziej szczegó³owy opis – 

patrz sekcja Wykoñczenia 

wnêtrz.



Wykoñczenia powierzchni zewnêtrznych

System wykoñczeniowy z tynkiem systemowym

System wykoñczeniowy z zastosowaniem farby

 

 

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

1

2
3 4

5

1

2
3

4

1. Zewnêtrzny tynk systemowy AQUAPANEL
2. Grunt do zaprawy AQUAPANEL   Basecoat Primer
3. Zaprawa klejowo-zbrojaca AQUAPANEL   - Bia³a plus siatka zbroj¹ca 
    AQUAPANEL 
4. Masa szpachlowa AQUAPANEL    Joint Filler – Szara plus taœma 
    AQUAPANEL   (10 cm)
5. P³yta cementowa AQUAPANEL   Outdoor

Tynki systemowe zewnêtrzne AQUAPANEL   s¹ dostêpne w 212 odcieniach 

kolorystycznych

W nastêpuj¹cych liniach produktów (jasnoœæ H ≥ 40%):

Zewnêtrzny tynk mineralny AQUAPANEL    Exterior Mineral Finish i  farba 

wyrównuj¹ca AQUAPANEL   Exterior Equalising Paint

Zewnêtrzny tynk dyspersyjny AQUAPANEL   Exterior Dispersion Plaster

Zewnêtrzny tynk na bazie silikonu i ¿ywicy syntetycznej AQUAPANEL    

Exterior Silicon Synthetic Resin Plaster

Zamów w firmie Knauf wzornik kolorów AQUAPANEL   .

1. Wykoñczenie farb¹
2. Zaprawa klejowo-zbroj¹ca AQUAPANEL   - Bia³a plus siatka zbroj¹ca  
    AQUAPANEL 
3. Masa szpachlowa AQUAPANEL    Joint Filler – Szara plus taœma 
    AQUAPANEL   (10 cm)
4. P³yta cementowa AQUAPANEL   Outdoor

Uwaga: Aby uzyskaæ informacje o systemach kolorów nale¿y zapoznaæ siê z 

zaleceniami i wytycznymi producenta.
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System wykoñczeniowy z ok³adzin¹ ceglan¹ mocowan¹ za pomoc¹ elastycznego kleju

®

®

®

®

®

1

2

3

4

5

1. Ok³adzina z cegie³ lub p³ytek ceramicznych
2. Elastyczny klej do p³ytek
3. Zaprawa klejowo-zroj¹ca  AQUAPANEL   - Bia³a plus siatka zbroj¹ca 
    AQUAPANEL 
4. Masa szpachlowa AQUAPANEL    Joint Filler – Szara plus taœma 
    AQUAPANEL   (10 cm)
5. P³yta cementowa AQUAPANEL   Outdoor

Ok³adzina z cegie³ lub p³ytek ceramicznych powinna byæ wykonywana w 

odpowiednich warunkach atmosferycznych ? kiedy nie ma mrozu, z 

zastosowaniem obróbki mrozoodpornej.  Nale¿y dobraæ odpowiedni klej na 

podstawie zaleceñ producenta dotycz¹cych klejów cementowych.

Uwaga:   W przypadku cienkich ok³adzin ceglanych lub z p³ytek 

ceramicznych, maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie p³ytkami wynosi 40 kg 

na metr kwadratowy.  Maksymalne wymiary p³ytek s¹ ograniczone do 33 na 

33 cm.

Jeœli obci¹¿enia lub wymiary p³ytek s¹ wiêksze, nale¿y skontaktowaæ siê z 

firm¹  Knauf. 



Wykoñczenia wnêtrz

1. Opcje wewnêtrznych ok³adzin œciennych

Poziom wykoñczenia Q1 Q2 (Standard) Q3 Q4

Powierzchnia spoinowana

Wymagania estetyczne Brak Normalne

Wymagania wykonawcze

 

 

 

Patrz normy krajowe

Wskazówka: Gruntowanie powierzchni bêdzie zale¿ne od wybranej opcji wykoñczenia wnêtrza.  Jakoœæ wykoñczenia powierzchni zale¿y równie¿ od umiejêtnoœci wykonawcy.

2. Kszta³towanie powierzchni i poziomy jakoœci

Uwagi ogólne

Powierzchnia g³adka wg normalnych 
kryteriów wizualnych

Powierzchnia g³adka wg podwy¿szonych 
kryteriów wizualnych

Podwy¿szone.  Nieliczne skazy 
widoczne przy bezpoœrednim 
oœwietleniu.  Pod niewielkimi k¹tami 
padania œwiat³a mo¿liwe zacienienia

Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione 
mas¹ do spoin, wyg³adzone (Q2), 
wyg³adzenie modelatorem, 
ca³kowite pokrycie powierzchni p³yty 
gipsowej (z wype³nieniem porowatoœci 
w papierze) w miarê potrzeby 
szlifowanie.

Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione 
mas¹ do spoin. 

Odpowiednia dla pokrycia œcian o
delikatnej strukturze matowych pow³ok 
malarskich/pokrycia o
delikatnej strukturze (rozmiar 
najwiêkszych cz¹stek poni¿ej 1 mm).

Odpowiednia tylko ze wzglêdów 
funkcjonalnych, takich jak stabilnoœci, 
ognioodpornoœæ i izolacji akustycznej.  
Np. wype³nienie spoin w pierwszej 
warstwie p³yty znajduj¹cej siê pod ok³a-
dzin¹ z p³ytek ceramicznych lub grub¹ 
warstw¹ tynku.

Powierzchnia g³adka wg wysokich 
kryteriów wizualnych

Najwy¿sza jakoœæ. Zminimalizowana 
widocznoœæ jakichkolwiek skaz.  W 
du¿ym stopniu wyeliminowane 
zacienienia przy niewielkich katach 
padania œwiat³a.

Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione 
mas¹ do spoin, wyg³adzone (Q2) plus 
powierzchnia ca³kowicie pokryta mas¹ 
szpachlow¹ o gruboœci min
1 mm i w miarê potrzeby wyszlifowana.

Spoiny i g³ówki wkrêtów wype³nione 
mas¹ do spoin, wyg³adzone celem 
uzyskania p³ynnego przejœcia do 
powierzchni p³yty, w miarê potrzeby 
wyszlifowane.

Odpowiednia dla g³adkich lub 
strukturalnych pokryæ œcian z po³yskiem, 
np.: tapety  metalizowane lub winylowe, 
pow³ok malarskich/pokryæ po³yskuj¹cych 
lub o œrednim po³ysku, stiuku, marmuru 
lub podobnych specjalistycznych 
wykoñczeñ dekoracyjnych.

Odpowiednia dla œrednio- do 
gruboziarnistej ok³adziny œciennej, 
matowych pow³ok malarskich, œrednio- i 
gruboziarnistych/pokryæ (wielkoœæ 
cz¹stek/
Najwiêksze cz¹stki o œrednicy powy¿ej 1 
mm).

Wymagania wzglêdem równoœci

®

Klasyfikacja jakoœci zgodna z broszur¹ Nr 2 “Szpachlowanie p³yt 
gipsowych – jakoœci powierzchni” Zrzeszenia Producentów P³yt Gipsowych 
(Plasterboard Industry Group Association), która przewiduje cztery 
poziomy jakoœci.

Wymagania w stosunku 
do wykoñczonej powierzchni

Ostateczny wybór opcji wewnêtrznych ok³adzin œciennych zale¿y od typu 

zastosowanych rozwi¹zañ Knauf AQUAPANEL   do budowy œcian 

zewnêtrznych z perspektywy kszta³towania ich wewnêtrznych powierzchni.  

Wewnêtrzne ok³adziny œcienne mog¹ byæ dobierane w zale¿noœci od 

wymogów normatywnych i potrzeb podyktowanych specyficznym 

poziomem wilgotnoœci, zagro¿enia po¿arowego, wymagan¹ odpornoœci¹ 

na uderzenia czy poziomem redukcji dŸwiêków.  

Patrz strony 10-12 

P³yty gipsowe mog¹ byæ u¿ywane przy ka¿dym mo¿liwym wykoñczeniu 

powierzchni, ale jakoœæ tego wykoñczenia zale¿na jest od wymaganego 

efektu estetycznego ustalonego w umowie oraz umiejêtnoœci wykonawcy.

W wyniku szpachlowania spoin p³yt gipsowych mo¿liwe jest osi¹gniêcie 

czterech poziomów jakoœci.
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Wykoñczenia wnêtrz 

 

Pomieszczenia mokre i wilgotne

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

4b. Wykoñczenia bez siatki zbroj¹cej (pomieszczenia 
        nie nara¿one na rozbryzgi wody)

4a. Standardowe wykoñczenia pozwalaj¹ce na 
       uzyskanie œcian odpornych na uderzenia

4. Wykoñczenia spoin: p³yty cementowe    
     AQUAPANEL   Indoor

P³yty cementowe s¹ ³¹czone przy 

pomocy kleju AQUAPANEL   (PU).  Po 

stwardnieniu – zwykle nastêpnego 

dnia, nadmiar kleju nale¿y usun¹æ 

przez zeskrobanie.  Po zagruntowaniu 

preparatem AQUAPANEL   Board 

Primer, system jest gotowy do 

k³adzenia p³ytek ceramicznych. 

Dodatkowa opcja wykoñczenia: 

Krok 3
Aby uzyskaæ jakoœæ Q3

Po wyschniêciu powierzchni, 

przeszlifowaæ j¹ w ca³oœci papierem 

œciernym o gruboœci ziaren 120 lub 

drobniejszym. 

Krok 4
Aby uzyskaæ jakoœæ Q4

Usun¹æ py³ z powierzchni.  Na³o¿yæ 

cienk¹ warstwê AQUAPANEL   Q4 

Finish i przeszlifowaæ.  Jakoœæ Q4 

mo¿na osi¹gn¹æ zale¿nie od 

umiejêtnoœci wykonawcy (œrodek 

AQUAPANEL   Q4 Finish nie jest 

odpowiedni na powierzchnie 

nara¿one na rozbryzgi wody).

Krok 1
Zeskrobaæ stwardnia³y klej do spoin  

AQUAPANEL   (PU).  Zagruntowaæ 

ca³¹ powierzchniê œrodkiem do 

gruntowania AQUAPANEL  .

Krok 2
Pokryæ spoiny œrodkiem AQUAPANEL   

Q4 Finish i wtopiæ taœmê z w³ókna 

szklanego. Na³o¿yæ drug¹, cienk¹ 

warstwê AQUAPANEL  Q4 Finish aby 

wype³niæ ³by wkrêtów.  Usun¹æ 

wszelkie nadmiary materia³u.

Krok 3
Na³o¿yæ dodatkow¹ warstwê 

AQUAPANEL   Q4 Finish o szerokoœci 

oko³o 20 cm tak, aby wychodzi³a 

poza granice pierwszej warstwy o ok. 

5 cm z ka¿dej strony.   Wype³niæ ³by 

wkrêtów i usun¹æ wszelkie nadmiary 

materia³u.

Krok 1
Aby uzyskaæ jakoœæ Q1
Zeskrobaæ stwardnia³y klej do spoin  

AQUAPANEL   (PU).  Zagruntowaæ 

ca³¹ powierzchniê preparatem do 

gruntowania AQUAPANEL  

Krok 2
Aby uzyskaæ jakoœæ Q2
Pokryæ ca³a powierzchniê mas¹ 

szpachlow¹ AQUAPANEL   Joint Filler 

& Skim Coating – Bia³¹ i wtopiæ siatkê 

zbroj¹c¹. Na³o¿yæ drug¹, cienk¹ 

warstwê masy szpachlowej 

AQUAPANEL   Joint Filler & Skim 

Coating – Bia³ej.  Wyg³adziæ 

powierzchniê.

Uwaga: Odpornoœæ na 

uderzenia zosta³a teraz 

uzyskana.

Opcja 1: System z zastosowaniem masy szpachlowej 

AQUAPANEL   Joint Filler & Skim Coating - Bia³ej

Opcja 2: System z zastosowaniem tylko œrodka AQUAPANEL   Q4 

Finish.  Jest to szybka opcja bez zbrojenia.
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Krok 4
Aby uzyskaæ jakoœæ Q3
Na³o¿yæ kielni¹ warstwê AQUAPANEL   

Q4 Finish o gruboœci  co najmniej 1 

mm.  Po wyschniêciu, warstwê tê 

bêdzie trzeba prawdopodobnie 

przeszlifowaæ.  Nastêpnie na³o¿yæ 

dodatkow¹ warstwê AQUAPANEL   

Q4 Finish o gruboœci 0,5 mm. Po 

wyschniêciu powierzchni, 

przeszlifowaæ j¹ w ca³oœci papierem 

œciernym o gruboœci ziaren 120 lub 

drobniejszym. 

Krok 5
Aby uzyskaæ jakoœæ Q4
Na³o¿yæ bardzo cienk¹ warstwê 

AQUAPANEL   Q4 Finish i 

przeszlifowaæ.  Jakoœæ Q4mo¿na 

osi¹gn¹æ zale¿nie od umiejêtnoœci 

wykonawcy



10 cm

10 cm

10 cm

Szczegó³y monta¿u

P³yty

Monta¿ otworów

® ®

® ®

® ®

® ®

®

®

® ®

®

®

Tworz¹c otwory okienne/drzwiowe, 

nale¿y braæ pod uwagê wymagania 

odnoœnie statyki budynku i zbudowaæ 

do nich struktury pomocnicze.  

Rozwa¿yæ monta¿ materia³u 

barierowego nie przepuszczaj¹cego 

pary dla uszczelnienia ok³adzin 

wewnêtrznych zgodnie ze 

specyfikacjami budowlanymi.  

Krok 1
Ustawiæ konstrukcje szkieletow¹ w 

odpowiedniej pozycji i zamontowaæ 

niezbêdne kotwy.  Na³o¿yæ membranê 

izolacyjn¹ AQUAPANEL   Tyvek   

StuccoWrap™ zaczynaj¹c od do³u i 

postêpuj¹c ku górze.

Krok 2
Nak³adaæ membranê izolacyjn¹ 

AQUAPANEL   Tyvek   StuccoWrap™ 

w kierunku poziomym.  Mo¿na 

zastosowaæ taœmê obustronnie klej¹c¹ 

dla zamocowania membrany  

AQUAPANEL   Tyvek   StuccoWrap™ 

przed monta¿em p³yt.

Krok 3
W górnych poziomych oœcie¿ach, 

na³o¿yæ dodatkowy kawa³ek 

membrany AQUAPANEL   Tyvek   

StuccoWrap™ (patrz schemat) i 

zabezpieczyæ za pomoc¹ kleju.  

Wszystkie po³¹czenia powinny byæ 

wykonywane na zak³adkê o szerokoœci 

co najmniej 15 cm.

Krok 4
Nak³adaæ materia³ wodoodporny w 

sposób przypominaj¹cy k³adzenie 

dachówek. Krawêdzie wszystkich 

poziomych i pionowych po³¹czeñ 

powinny zachodziæ na siebie co 

najmniej 10 cm.  W przypadku 

nak³adania membrany AQUAPANEL   

Tyvek   StuccoWrap™ dooko³a 

otworów,  konieczne jest wykonywanie 

naciêæ. 

Krok 5
W dolnych poziomych oœcie¿ach, 

na³o¿yæ dodatkowy kawa³ek 

membrany AQUAPANEL   Tyvek   

StuccoWrap™ (patrz schemat) i 

zabezpieczyæ za pomoc¹ kleju.  

Wszystkie po³¹czenia powinny byæ 

wykonywane na zak³adkê o szerokoœci 

co najmniej 15 cm.

Krok 6
Podwin¹æ membrany AQUAPANEL   

Tyvek   StuccoWrap™ na pionowych 

oœcie¿ach i zabezpieczyæ za pomoc¹ 

taœmy klej¹cej.

Krok 7
Zazbroiæ naro¿niki dodatkowym 

odcinkiem taœmy na³o¿onym pod 

k¹tem 45°.  Stosowaæ tê sam¹ taœmê 

co do mocowania materia³u 

barierowego nie przepuszczaj¹cego 

pary.
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30

50

Szczegó³y monta¿u

Wzmocnienia naro¿ników

Po³¹czeniaTylko otwory okienne i drzwiowe

®

®

®

®

®

®

U³o¿yæ p³yty od do³u do poziomu 

okna i od góry do parapetu.   Nie 

stosowaæ spoin ci¹g³ych, poniewa¿ 

mo¿e to prowadziæ do pêkniêæ i 

nieszczelnoœci.

Zazbroiæ naro¿niki okien dodatkowymi 

kawa³kami siatki AQUAPANEL  

Reinforcing Mesh o wymiarach 50 x 

30 cm, k³adzionymi jak na ilustracji.

Uwaga: Wa¿ne jest uszczelnienie 

wszystkich po³¹czeñ aby zapobiec 

przeciekom.

W przypadku tworzenia po³¹czenia z 

lit¹ œcian¹, powierzchnie kontaktowe 

nale¿y pokryæ taœm¹ dla zapewnienia 

swobody ruchów i eliminowania 

naprê¿eñ.

W przypadku po³¹czeñ z filarem, 

zarówno œcianê jak i sufit pokryæ 

taœm¹ dla zapewnienia swobody 

ruchów i eliminowania naprê¿eñ.

Zapewniæ uszczelnienie nie 

przepuszczaj¹ce wiatrów i powietrza 

poprzez skuteczne zabezpieczenie 

po³¹czeñ  membrany AQUAPANEL   

Tyvek   StuccoWrap™ metod¹ na 

zak³adkê oraz uszczelnienie nie 

przepuszczaj¹ce pary.

Po³¹czenie typu T œciany zewnêtrznej 

ze œcian¹ wewnêtrzn¹ w systemie z 

zastosowaniem pojedynczych 

s³upków.

Po³¹czenie typu T œciany zewnêtrznej 

ze œcian¹ wewnêtrzn¹ w systemie z 

zastosowaniem podwójnych s³upków.
Naro¿niki wzmacnia siê warstw¹ 

zaprawy klejowo-zbroj¹cej 

AQUAPANEL   Exterior Basecoat, 

AQUAPANEL   Exterior Basecoat - 

Bia³ej. Dla ochrony naro¿nika, 

zamontowaæ profil naro¿nikowy na 

zaprawê AQUAPANEL   Exterior 

Basecoat.
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Ceiling 

a

< 1/3 a

≥ 5 cm

a

≥ 1/3 a
≤ 1/2 a  ≥ 5 cm

Przesuwne po³¹czenia sufitowe Po³¹czenie sufitu z pod³og¹ typu kielichowego

®

Umieœciæ paski z p³yty Knauf 

AQUAPANEL   (wysokoœæ w 

zale¿noœci od ugiêcia stropu)  w 

wyznaczonych miejscach.  Upewniæ 

siê, ze kotwy i wsporniki, jak równie¿ 

ich wymiary, s¹ zgodne z wymogami 

statycznymi.  U¿ywaæ odpowiednich 

elementów mocuj¹cych zale¿nie od 

typu zastosowania.



Szczegó³y monta¿u
Budowa wygiêtych œcian zewnêtrznych i konstrukcji elewacyjnych

®

®

®

®

P³yty cementowe AQUAPANEL   Outdoor
P³yty cementowe AQUAPANEL   Outdoor nadaj¹ siê idealnie do zastosowañ 

takich jak ³uki czy wygiête œciany.  Musz¹ one byæ ukszta³towane na sucho 

przed monta¿em p³yt. 

Przed monta¿em, p³ytê cementow¹ nale¿y wygi¹æ.  Drobne pêkniêcia 

pojawiaj¹ce siê na powierzchni nie spowoduj¹ jakiejkolwiek utraty 

wytrzyma³oœci.   Nale¿y zmontowaæ konstrukcje szkieletow¹ (o odpowiednim 

zakrzywionym kszta³cie) , na której osadzona zostanie uformowana p³yta 

cementowa AQUAPANEL   Outdoor.   W przypadku krzywizn o niewielkich 

promieniach,   zalecamy monta¿ dodatkowych s³upków i odcinków 

wspornikowych.  Powinny one znajdowaæ siê w odstêpach nie wiêkszych ni¿  

300/312,5 mm.  Mo¿liwe promienie krzywizn p³yt cementowych AQUAPANEL   

Outdoor mog¹ mieæ wartoœci nie przekraczaj¹ce ustalonych promieni ca³ej 

konstrukcji.

Promienie zgiêcia:
Wymiary p³yty: 900 x 1200/2400/2500 mm;

minimalny promieñ zgiêcia ≥ 3m
Wymiary p³yty: 1200 x 900 / 2000 / 2400 / 2500 

minimalny promieñ zgiêcia ≥ 3 m
Wymiary paska: 300 x 1200/2400/2500 mm;

minimalny promieñ zgiêcia ≥ 1m.



Budowa wygiêtych œcian zewnêtrznych i elewacji 

 Monta¿ p³yt cementowych AQUAPANEL    Outdoor o ró¿nych promieniach

Szczegó³y Skala 1 : 5

£uk wewnêtrzny – wklês³y, ³uk zewnêtrzny – wypuk³y

d 

face sided 

ra
d

iu
s

ra
d

iu
s

strona widoczna strona widoczna

Profil firmy Knauf

 

Radius r of curved wall

Anchoring

Taœma AQUAPANEL   (10 cm)

AQUAPANEL®

Profil UW firmy Knauf

P³yta cementowa AQUAPANEL   Outdoor

Sinusoidalny giêtki profil po³¹czeniowy U firmy Knauf

P³yta cementowa AQUAPANEL   Outdoor

Kotwy

Profil UW firmy Knauf

 

 

Promieñ 1000 mm
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Gruboœæ p³yty Promieñ giêcia p³yt cementowych AQUAPANEL® Outdoor -  r

d Szerokoœæ 300 mm Szerokoœæ 900 mm

mm mm mm

12.5 ≥ 1000 ≥ 3000

D³ugoœæ u³o¿enia L

K¹t á   = 90° K¹t á  = 180° Wszystkie k¹ty do áá  = 180°

®

®

®

®

®

®

Konstrukcja z zastosowaniem paneli o szerokoœci                                

900 mm lub 1200 mm dla r ≥ 3,0 m

Konstrukcja z zastosowaniem paneli o szerokoœci 

300 mm dla r ≥ 1,0 m 

Masa szpachlowa AQUAPANEL   
Joint Filler - Szara

Wskazówka:  P³yta cementowa AQUAPANEL   Outdoor musi byæ 

wstêpnie wygiêta na sucho przed monta¿em.  Drobne pêkniêcia 

pojawiaj¹ce siê na powierzchni nie spowoduj¹ jakiejkolwiek utraty 

wytrzyma³oœci czy stabilnoœci. 
Odstêpy miêdzy s³upkami: < 300/312,5 mm (promieñ zewnêtrzny)

P³yta cementowa AQUAPANEL  
Outdoor                                                    



Tabele zu¿ycia materia³ów 

Material requirement: AQUAPANEL ® Jednostka Na m 2

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (single layer) m 1.0

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield m 1.0

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ m 1.1

AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB) sztuka 15 m 2, rozstaw s³upków 600 mm

AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB) sztuka 20 m 2, rozstaw s³upków 400 mm

AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB) sztuka 25 m 2, rozstaw s³upków 300 mm

AQUAPANEL® Rustproofed Screw sztuka 15 m 2, rozstaw s³upków 600/625 mm

AQUAPANEL® Joint Filler – grey kg 0.7

AQUAPANEL® Tape (10 cm) m 2.1

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape m 2.1

AQUAPANEL® Exterior Basecoat kg 7.8 gruboœæ warstwy suchej 5 mm 

AQUAPANEL® Exterior Basecoat – white kg 6.3 gruboœæ warstwy suchej 4 mm 

AQUAPANEL® Reinforcing Mesh m 1.1

AQUAPANEL® Basecoat Primer g 100-150

AQUAPANEL® Exterior Mineral Finish kg ok. 3.1 na warstwê 2 mm (wielkoœæ ziarna 2 mm)

AQUAPANEL® Exterior Equalising Paint l 0,22 (dla tynku AQUAPANEL   Exterior Mineral Finish)

AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster kg 3.1 (wielkoœæ ziarna 2 mm)

AQUAPANEL® Exterior Silicon Synthetic Resin Plaster kg 3.1 (wielkoœæ ziarna 2 mm)

Powierzchnie zewnêtrzne

2

2

2

2

®
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Zapotrzebowanie na materia³ Jednostka Na m 2

Gypsum Board (single layer) m    1 

Drywall Screw sztuka 20

UNIFLOTT kg 0.5

TRIAS kg 0.5

FUGENFÜLLER LEICHT kg 0.5

READyGIPS kg; wype³nianie spoin, jakoœæ powierzchni Q2 (p³yty 4AK) zale¿nie od powierzchni spoin zale¿nie od powierzchni spoin

 
0.7

kg; szpachlowanie ca³opowierzchniowe np.  jakoœæ powierzchni Q4 1.5

JOINTFILLER SUPER kg 0.6

MULTI-FINISH /MULTI-FINISH M kg; gruboœæ warstwy 1 mm   1.0

EASyPUTZ  (1 mm grain size)  

(0.5 mm grain size)

g 950

g 500 – 650

Joint Tape K URT m 2.1

TIEFENGRUND ml 70 - 100

SPEZIALGRUND g 100 – 200

PUTZGRUND kg 0.25

AQUAPANEL® Cement Board Indoor m   1

AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB) sztuka 20, rozstaw s³upków 400 mm

AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB) sztuka 25, rozstaw s³upków 300 mm 

AQUAPANEL® Maxi Screws (SN, SB) sztuka 15, rozstaw s³upków 600/625 mm

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) ml 50

AQUAPANEL® Board Primer g 40 -60

AQUAPANEL® Joint Finish & Skim Coating - white kg; gruboœæ warstwy 1 mm 0,7 (3.5 gruboœæ warstwy suchej 5 mm)

AQUAPANEL® Reinforcing Mesh m 1.1

AQUAPANEL® Q4 Finish kg; gruboœæ warstwy 1 mm   1,7 (3.4 gruboœæ warstwy suchej 2 mm)

GLASFASERFUGENDECKSTREIFEN m 2.1

Powierzchnie wewnêtrzne

2

2

2

kg; szpachlowanie zgrubne   
ca³opowierzchniowe jakoœæ powierzchni Q3 na pod³o¿u Q2



Wkrêtarka 

Mieszad³o

Zalecane narzêdzia
Do budowania œcian zewnêtrznych z zastosowaniem Rozwi¹zañ Knauf AQUAPANEL   Exterior Wall

Nó¿

No¿yce

Pi³a tarczowa rêczna

Pi³a wahad³owa

Nó¿

®

Stosowaæ do docinania materia³ów 

izolacyjnych na odpowiedni wymiar.

Ciêcia o g³adkich, równych 

krawêdziach i otwory (np. na kable lub 

rury) wycinaæ pi³¹ wahad³ow¹ z 

ostrzem karbidowym lub 

diamentowym. Œrednica otworu 

powinna byæ o oko³o 10 mm wiêksza 

od œrednicy rury.  

Stosowaæ do ciêcia profili metalowych. Do mocowania p³yt wkrêtami u¿ywaæ 

wkrêtarki  pozwalaj¹cej na 

kontrolowanie g³êbokoœci.   Zapewnia 

to w³aœciwe wprowadzenie wszystkich 

wkrêtów na tak¹ sam¹ g³êbokoœæ. 

Stosowaæ do docinania p³yt 

cementowych i gipsowych:  zaznaczyæ 

na p³ycie ¿¹dany kszta³t przy u¿yciu 

o³ówka i linijki. Zarysowaæ no¿em liniê 

na jednej stronie p³yty tak, aby 

przeci¹æ w³ókna siatki zbroj¹cej lub 

gruby papier. Prze³amaæ p³ytê wzd³u¿ 

krawêdzi ciêcia i przeci¹æ w³ókna 

siatki zbroj¹cej/papier na spodniej 

stronie p³yty.

Stosowaæ do mieszania tynków 

wewnêtrznych, mas szpachlowych i 

zewnêtrznych tynków 

dwuwarstwowych.  Zaleca siê 

narzêdzie pracuj¹ce z prêdkoœci¹ 

600 obrotów/min.

Aby uzyskaæ równe, g³adkie krawêdzie 

ciêcia, stosowaæ rêczn¹ pi³ê tarczow¹ 

najlepiej z pod³¹czonym odsysaczem 

py³u, lub pi³ê wahad³ow¹.. Zalecane 

jest u¿ycie tarcz z ostrzem karbidowym 

lub diamentowym.
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Pozosta³e narzêdzia

Kielnie

 

Linijka sk³adana 

O³ówek 

Marker kredowy 

Poziomica  

 

Knauf  PFT G4/G5

Ró¿ne typy u¿ywane s¹ do nanoszenia 

wype³niaczy spoin, mas szpachlowych, 

warstw podk³adowych, tynków 

dwuwarstwowych, itp. 

Stosowaæ do mieszania tynków 

wewnêtrznych, mas szpachlowych i 

zewnêtrznych tynków 

dwuwarstwowych.  



Odsy³acze do dodatkowej dokumentacji

®

®

®

Informacje o systemach wewnêtrznych z zastosowaniem 

p³yt gipsowych Knauf
W11 Knauf Metal Stud Partitions – œcianki dzia³owe na szkielecie z 

s³upków metalowych
Brandschutz mit Knauf
Knauf Wande – Schallschutz mit System – Anforderungen,
Empfehlungen, Berechnungsverfahren

Informacje o specjalnych p³ytach do zastosowañ 

wewnêtrznych Knauf
K716 Knauf Diamant
W15 Knauf Diamant
D179 Knauf Soundboard
K451 / K751 Fireboard
K717 Knauf Silentboard
K811 Knauf Vidiwall
W35 / W61 / W62 Massivbauplatte

Informacje o œrodkach do spoinowania p³yt gipsowych 

Knauf
K432 Knauf Trennfix
K434 Knauf Dichtungsband
K442a Knauf Fugendeckstreifen Kurt
K451 Knauf TIEFENGRUND
K459 Knauf SPE ZIALGRUND
K462 Knauf Finish Pastös
K462 Knauf FUGENFÜLLER LEICHT
K463 Knauf JOINTFILLER SUPER
K464 Knauf READ YGIPS
K467 Knauf UNIFLOTT
Zeige mir deine Fugen und ich sag dir, wer du bist
Trockenausbau – einfach, schnell und sicher
Knauf Readygips – Hochwertige Oberflähen mit Spaâfaktor

Perfektion hat Hintergr・de – Grundierungen von Knauf

Informacje o systemach do zabudowy wewnetrznej  z 

p³yt cementowych AQUAPANEL   Cement Board Indoor
AQUAPANEL   Interior Systems
W38I AQUAPANEL   Cement Board Indoor

Informacje o materia³ach izolacyjnych Knauf
Luftdichtheit schüzt die Bausubstanz
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© 2011 GB-04/11-047 Knauf AQUAPANEL ®  Exterior Wall

IDEA / DES IGN / PLANOWANIE / REAL IZACJA / UKOÑCZEN IE

Knauf  USG SYSTEMS GmbH & Co. KG

Zur Helle 11

58638 Iserlohn

Niemcy

AQUAPANEL   jest zastrze¿onym znakiem handlowym

KNAUf PERLITE

Kipperstraße 19

44147 Dortmund

Niemcy

www.Knauf-AQUAPANEL.com

®

®

®

Zastrzega siê prawo do zmian technicznych.  Wa¿ne s¹ jedynie aktualne drukowane 

wydania instrukcji.
Nasza gwarancja ograniczona jest wy³¹cznie do produktów naszej firmy pozbawionych 

uszkodzeñ.  W³aœciwoœci budowlane i konstrukcyjne oraz charakterystyczne parametry 

fizyki budynku dla systemów Knauf mog¹ byæ zapewnione wy³¹cznie przy stosowaniu 

komponentów systemowych lub innych produktów bezpoœrednio zalecanych przez 

firmê Knauf. Zalecane iloœci stosowanych i dostarczanych produktów bezpoœrednio 

bazuj¹ na empirycznych danych, które trudno wprost zastosowaæ do innych warunków 

u¿ycia systemu, które odbiegaj¹ od wzorcowych.  Wszystkie prawa zastrze¿one.  

Wszelkie zmiany, dodruki i kopie, tak¿e fragmentów opracowania, wymagaj¹ 

bezpoœredniej zgody Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 

Iserlohn, Niemcy.

Rozwi¹zania firmy Knauf z zastosowaniem Technologii AQUAPANEL   to 

zaawansowany technologicznie system konstrukcyjny.  Poniewa¿ jest to 

system, polega on na œciœle okreœlonym procesie przebiegaj¹cym krok po 

kroku od pomys³u projektowego a¿ do ukoñczenia projektu.  P³yty cementowe 

AQUAPANEL  , akcesoria i instalacje wspó³graj¹ ze sob¹ – mo¿na byæ 

pewnym, ¿e efekty projektu bêd¹ takie jak zaplanowano.
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