Systemy
do zastosowań
wewnętrznych

AQUAPANEL Indoor p
®

Technologia płyt cementowych AQUAPANEL® już od
lat daje możliwość nowego spojrzenia na formę architektoniczną i konstrukcję budowli. Rozwinięty
przez firmę Knauf system płyt cementowych AQUAPANEL® oferuje architektom i wykonawcom w zastosowaniach wewnętrznych alternatywę do wykonania przegród lub okładzin w tradycyjnej technologii masywnej, zapewniając całkowitą odporność
tych elementów na działanie wilgoci i umożliwiając
montaż na ich powierzchni ciężkich okładzin — np.
z kamienia naturalnego. AQUAPANEL® wprowadza
nowe korzyści wykonawcze — niewielkie koszty
i czas montażu przy wykorzystaniu nowoczesnej
technologii suchej zabudowy w pomieszczeniach
mokrych, wilgotnych i suchych.
Płyta cementowa AQUAPANEL® jest materiałem trwałym, tworzącym solidne i trwałe podłoże pod okładziny ścienne, sufitowe lub podłogowe w pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienki, prysznice,
kuchnie, baseny, sauny, pralnie itp. Płyty cementowe AQUAPANEL® posiadają właściwości podnoszące
izolacyjność akustyczną i ochronę przeciw pożarową przegród.

Zalety płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor:

Idealn a, trwała okładzin a w system ach su ch ej zabu dowy, we
wszystkich m okrych i su ch ych pom ieszczen iach .
- prosty montaż — porównywalny z montażem płyt gipsowo kartonowych
- w 100% wodoodporna — brak pęcznienia lub kruszenia
pod wpływem wilgoci
- odporna na grzyby i pleśnie
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- możliwość okładzinowania materiałem o ciężarze 50 kg
na m 2 (p. płytki ceramiczne lub okładziny z kamienia naturalnego)
- w przypadku okładzinowania płytkami ceramicznymi wymagana jest tylko jedna warstwa płyt cementowych,
przy standardowym wymogu stosowania podwójnej
okładziny z płyty gipsowej
- możliwość montażu na dowolnej konstrukcji stalowej lub
drewnianej. Rozstaw osiowy słupków konstrukcyjnych
600 mm.
- możliwość wykonywania przegród ognioochronnych. Materiał niepalny — klasa A1

-

-

pierwsza płyta cementowa tak łatwa w obróbce — wystarczy naciąć zwykłym nożem i złamać — płyta jest już
przycięta na żądany wymiar.
nowatorska krawędź płyty — Easy Edge, wraz zastosowaniem poliuretanowego kleju montażowego do łączenia
płyt, poprawia wytrzymałość spoiny pomiędzy płytami.
Rezultat - stabilniejsza konstrukcja.
technologia montażu „na sucho” skraca wyraźnie czas
realizacji inwestycji
szybki montaż — wymaga mniejszej ilość roboczogodzin
i mniejsze koszty budowy
łatwy dostęp do bezpłatnego doradztwa technologicznego poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów, wykonawców
wykonawców i przedstawicieli terenowych Knauf.

Kon cepcja system u .
- spełnia europejskie normy
- kompetentny i pełny serwis i wsparcie techniczne w całej
Europie
- sprawdzone, kompletne systemy z „jednej ręki” — Knauf.

100% wodoodporna
Płyta AQUAPANEL® Indoor - nowoczesna,wydajna
i ekonomiczna
- typowa technologia montażu dla systemów suchej zabudowy. Standardowa technologia i narzędzia montażu.
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łyta cementowa
Systemy do zastosowań wewnętrznych

Zawartość

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest wypróbowanym systemem, stworzonym przez Knauf USG Systems,
oferującym sprawdzoną technologię dla wszystkich rodzajów obiektów. Firma Knauf USG Systems powstała
jako Joint Venture pomiędzy firmą Knauf a USG, dwoma wiodącymi dostawcami systemów i materiałów budowlanych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Jako wiodący dostawca systemów płyt cementowych
w Europie, Knauf USG Systems angażuje się w rozwój
innowacyjnych materiałów budowlanych. Płyty cementowe AQUAPANEL® znajdują zastosowanie w systemach
suchej zabudowy wewnątrz i na zewnątrz budynków.
AQUAPANEL® to płyta do okładzin ścian, sufitów i suchych
podłóg. Tak rozbudowany system daje użytkownikom
w możliwość szerokiego wyboru zastosowań.

Wprowadzenie
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Niniejszy zeszyt ma na celu przedstawienie płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor tak, aby uzyskać
doskonały efekt końcowy, przy zastosowaniu
tego produktu w Państwa wnętrzach.

Stabilna krawędź Easy Edge.
Płyta cementowa AQUAPANEL®, posiada dwie nowe krawędzie, wzdłuż
swojej długości, które są owinięte
siatką zbrojącą zatopioną w cemencie. Dzięki temu udało się wzmocnić
krawędź płyty i zagwarantować łatwe
spoinowanie za pomocą poliuretanowego kleju montażowego przy
jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości konstrukcji okładziny.

AQUAPANEL

®
3

Kompl

Paleta produktów
ściany

Płyta cementowa AQUAPANEL ® Indoor
Płyta z rdzeniem betonowym (cement portlandzki i lekkie kruszywa),
z wtopioną obustronnie siatką zbrojącą z włókna szklanego. Strona płyty przeznaczona do dalszej obróbki,
widoczna po montażu do konstrukcji,
jest gładka i posiada wydrukowany
opis płyty.
K rawędzie wzdłuż płyty dodatkowo
zbrojone siatką z włókna szklanego
tworząc tzw. krawędź Easy Edge.

®

Wkręty AQUAPANEL Maxi
®
Wkręty AQUAPANEL Maxi 25
Wkręty AQUAPANEL ® Maxi 55
Wkręty AQUAPANEL®Maxi zostały
specjalnie
skonstruowane
do
®
mocowania płyt AQUAPANEL
Indoor na konstrukcjach drewnianych lub metalowych o grubości
blachy od 0,6 do 0,7mm. Wkręty
posiadają ostre zakończenie i
ochronę antykorozyjną, gwarantującą wytrzymałość 500 godzin
przy działaniu na wkręt tzw. słonej
mgły.
Wkręty AQUAPANEL Maxi
z borem
®
Wkręty AQUAPANEL Maxi 25
z borem
®

Wkręty
AQUAPANEL®
Maxi
zostały specjalnie skonstruowane
do mocowania płyt AQUAPANEL®
Indoor na konstrukcjach metalowych o grubości blachy od 0,8 do
2,0mm.
Wkręty
posiadają
zakończenie z borem i specjalną
ochronę antykorozyjną, gwarantującą wytrzymałość 500

Klej do spoin do płyt AQUAPANEL®
Indoor.
Klej stosowany jest do łączenia
krawędzi płyt cementowych
AQUAPANEL® Indoor

Środek gruntujący do płyt
AQUAPANEL® Indoor
Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor jest gotową do użycia
dyspersją z tworzywa sztucznego
do guntowania płyt cementowych
AQUAPANEL® Indoor zapewniającą
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Grubość: 12,5 mm
Szerkość: 900 mm
Długość: 1200, 2400, 2500 mm
Ciężar: ok. 15 kg/m 2
Opakowanie:
Długość:
1200 mm
- 50 sztuk /paleta
2400/2500mm
- 25 sztuk /paleta

Wkręty AQUAPANEL® Maxi nadają
się do prostego lub podwójnego
położenia płyt na konstrukcji
metalowej lub do pojedynczego
montażu okładziny na konstrukcji
drewnianej. Wkręty AQUAPANEL®
Maxi 25 stosuje się do jednowarstwowego
montażu
okładziny
na
konstrukcji
metalowej.
Wkręty
®
AQUAPANEL Maxi 55 nadają się do
dwuwarstwowego montażu okładziny na konstrukcji drewnianej lub
potrójnego położenia płyt na
profilach metalowych.

Zużycie: 15 sztuk/m2 , rozstaw profili
600 mm
Opakowanie: Wkręty AQUAPANEL®
Maxi: 500 sztuk / opakowanie
Wkręty AQUAPANEL ® Maxi 25:
1000 sztuk / opakowanie
®
Wkręty AQUAPANEL Maxi 55:
250 sztuk / opakowanie

godzin przy działaniu na wkręt tzw.
słonej mgły. Wkręty AQUAPANEL®
Maxi z borem nadają się do
prostego lub podwójnego mocowania płyt budowlanych. Wkręty
AQUAPANEL® Maxi 25 z borem są
idealne do montażu pojedynczej
okładziny.

Zużycie: 15 sztuk/m2, rozstaw profili
600 mm
Opakowanie:
Wkręty AQUAPANEL® Maxi z
borem: 250 sztuk / opakowanie
Wkręty AQUAPANEL® Maxi 25 z
borem: 250 sztuk / opakowanie

Zużycie: ok. 50 ml/m2
(ok. 25 ml/m szczelinę)
Opakowanie:
310 ml/sztuka
20 sztuk/paczka

maksymalną przyczepność płytek
i tynków
Zużycie: ok. 40 — 60 g/m2
Opakowanie:
15 l/wiadro

etny System
AQUAPANEL® Q4 Finish
AQUAPANEL® Q4 Finish jest
gotową do użycia gładzią szpachlową o właściwościach wodoodpornych.
Zastosowanie: powyżej płytek
ceramicznych lub całopowierzchniowo bez konieczności użycia
siatki zbrojącej.

Cementowa masa szpachlowa
AQUAPANEL® Biała.
Służy do wypełniania spoin z użyciem taśmy zbrojącej lub do szpachlowania całopowierzchniowego
płyt AQUAPANEL® Indoor lub
Outdoor. Jest to produkt na bazie
cementu, do szpachlowania cienkowarstwowego płyt cementowych
AQUAPANEL® Indoor w celu uzyska-

Zużycie: ok. 1,7 kg/m2 / 1 mm
Opakowanie: 20 kg/ wiadro
Wskazówka: do zbrojenia szczelin
stosuje się taśmę zbrojącą do
szczelin z włókna szklanego Knauf

nia idelanie gładkiej, białej powierzchni. Przy szpachlowaniu całopowierzchniowym, masę należy
zazbroić siatką zbrojącą, wtopioną
w 1/3 grubości warstwy.

Siatka zbrojąca do płyt
AQUAPANEL®

Zużycie:
1,1 m2/m2
Opakowanie:
100 cm szerokości rolki,
50m długości

Siatka o dużych oczkach, wykonana z włókna szklanego i służy do
powierzchniowego
zbrojenia
Cementowej masy szpachlowej Biała

Trawersy

Zużycie: ok. 0,7 kg/m2 / 1 mm

Wymiary: 300x300mm,
400x400mm, 500x500mm
Inne wymiary (np.: wymiar płytek)
na zamówienie!
Przy zamówieniu proszę
obszar zastosowania.

Klapy rewizyjne

podać

Wielkość:
Odległość między osiami siatki:
600 mm
Wysokość: 0,75 ze specjalnym
pokryciem antykorozyjnym
Typ M: bez wkładki z tworzywa
drzewnego
Typ MH: z impregnowaną wkładką
MDF, o grubości ok. 18mm
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Paleta produktów
sufity

Komple
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor
Płyta z rdzeniem betonowym (cement portlandzki i lekkie kruszywa),
z wtopioną obustronnie siatką zbrojącą z włókna szklanego. Strona płyty przeznaczona do dalszej obróbki,
widoczna po montażu do konstrukcji,
jest gładka i posiada wydrukowany
opis płyty. Końce płyty AQUAPANEL® Indoor są docięte na oferowany wymiar standardowy lub specjalny,
a krawędzie wzdłuż płyty dodatkowo
zbrojone siatką z włókna szklanego
tworząc tzw. krawędź Easy Edge.

Wkręty AQUAPANEL® Maxi
Wkręty AQUAPANEL® Maxi 25
Wkręty AQUAPANEL® Maxi 55
Wkręty AQUAPANEL® Maxi zostały
specjalnie
skonstruowane
do
mocowania płyt AQUAPANEL®
Indoor na konstrukcjach drewnianych lub metalowych o grubości
blachy od 0,6 do 0,7mm. Wkręty
posiadają ostre zakończenie i
ochronę antykorozyjną, gwarantującą wytrzymałość 500 godzin
przy działaniu na wkręt tzw. słonej
mgły.
Wkręty AQUAPANEL® Maxi
z borem
Wkręty AQUAPANEL® Maxi 25
z borem
Wkręty AQUAPANEL® Maxi zostały
specjalnie
skonstruowane
do
mocowania płyt AQUAPANEL®
Indoor na konstrukcjach metalowych o grubości blachy od 0,8 do
2,0mm.
Wkręty
posiadają
zakończenie z borem i specjalną
ochronę antykorozyjną, gwarantującą wytrzymałość 500

Wkręty AQUAPANEL® Maxi nadają
się do prostego lub podwójnego
położenia płyt na konstrukcji
metalowej lub do pojedynczego
montażu okładziny na konstrukcji
drewnianej. Wkręty AQUAPANEL®
Maxi 25 stosuje się do jednowarstwowego
montażu
okładziny
na
konstrukcji
metalowej.
Wkręty
AQUAPANEL® Maxi 55 nadają się do
dwuwarstwowego montażu okładziny na konstrukcji drewnianej lub
potrójnego położenia płyt na
profilach metalowych.

Zużycie: 15 sztuk/m2, rozstaw profili
600 mm
Opakowanie: Wkręty AQUAPANEL®
Maxi: 500 sztuk / opakowanie
Wkręty AQUAPANEL® Maxi 25:
1000 sztuk / opakowanie
Wkręty AQUAPANEL® Maxi 55:
250 sztuk / opakowanie

godzin przy działaniu na wkręt tzw.
słonej mgły. Wkręty AQUAPANEL®
Maxi z borem nadają się do
prostego lub podwójnego mocowania płyt budowlanych. Wkręty
AQUAPANEL® Maxi 25 z borem są
idealne do montażu pojedynczej
okładziny.

Zużycie: 15 sztuk/m2, rozstaw profili
600 mm
Opakowanie: Wkręty AQUAPANEL®
Maxi z borem: 250 sztuk /
opakowanie
Wkręty AQUAPANEL® Maxi 25 z
borem: 250 sztuk / opakowanie

Siatka zbrojąca do płyt
AQUAPANEL®
Siatka o dużych oczkach, wykonana z włókna szklanego i służy do
powierzchniowego
zbrojenia
Cementowej masy szpachlowej Biała

Cementowa masa szpachlowa do
spoinowania — AQUAPANEL® Szara
Cementowa masa szpachlowa —
szara jest materiałem na bazie cementu do wypełniania spoin z użyciem taśmy do fug.
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Grubość: 12,5 mm
Szerkość: 900 mm
Długość: 1200, 2400,
2500 mm
Ciężar: ok. 15 kg/m 2
Opakowanie:
Długość:
1200 mm
- 50 sztuk /paleta
2400/2500mm
- 25 sztuk /paleta

Zużycie: ok. 0,7 kg/m2
Opakowanie: 10 kg/worek

etny System
Środek gruntujący do płyt
AQUAPANEL® Indoor
Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor jest gotową do użycia
dyspersją z tworzywa sztucznego
do guntowania płyt cementowych
AQUAPANEL® Indoor zapewniającą

maksymalną przyczepność płytek
i tynków
Zużycie: ok. 40 — 60 g/m2
Opakowanie:
15 l/wiadro

Cementowa masa szpachlowa
AQUAPANEL® Biała.

nia idelanie gładkiej, białej powierzchni. Przy szpachlowaniu ca-

Służy do wypełniania spoin z użyciem taśmy zbrojącej lub do szpa-

zazbroić siatką zbrojącą, wtopioną
w 1/3 grubości warstwy.

Zużycie: ok. 0,7 kg/m2 / 1 mm
Opakowanie: 10 kg/worek

płyt AQUAPANEL® Indoor lub
Outdoor. Jest to produkt na bazie
cementu, do szpachlowania cienkowarstwowego płyt cementowych
AQUAPANEL® Indoor w celu uzyska-

Siatka zbrojąca do płyt
AQUAPANEL®

Zużycie:
1,1 m2/m2
Opakowanie:
100 cm szerokości rolki,
50m długości

Siatka o dużych oczkach, wykonana z włókna szklanego i służy do
powierzchniowego
zbrojenia
Cementowej masy szpachlowej Biała

AQUAPANEL® Q4 Finish
AQUAPANEL® Q4 Finish jest
gotową do użycia gładzią szpachlową o właściwościach wodoodpornych.
Zastosowanie: powyżej płytek
ceramicznych lub całopowierzchniowo bez konieczności użycia
siatki zbrojącej.

Zużycie: ok. 1,7 kg/m2 / 1 mm
Opakowanie: 20 kg/ wiadro
Wskazówka: do zbrojenia szczelin
stosuje się taśmę zbrojącą do
szczelin z włókna szklanego Knauf
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Obróbka
Transport i składowanie

Cięcie płyt AQUAPANEL® Indoor

Płyty należy przenosić zawsze
na sztorc. Podczas tarnsportu i
składowania należy uważać
aby nie uszkodzić narożników i
krawędzi.

Wytrasować na płycie żądany
kształt. Zarysować nożem linię
na płycie AQUAPANEL® Indoor
tak, aby przeciąć włókna siatki
zbrojącej.
Przełamać
płytę
wzdłuż krawędzi cięcia i
przeciąć włókna siatki zbrojącej
na spodniej stronie płyty cementowej.

Przed
składowaniem
płyt
należy ustalić nośność podłoża.
Paleta płyt AQUAPANEL® Indoor
waży około 800 kg.

Równe, gładkie krawędzie
cięcia uzyskujemy tnąc płytę
piłą
tarczową
z
tarczą
diamentową,
najlepiej
z
podłączonym z odsysaczem
pyłu.

Płyty AQUAPANEL® Indoor
należy chronić do czasu
montażu, przed wilgocią i
warunkami atmosferycznymi.
Płyty,
które
uległy
zawilgoceniu, należy
osuszyć na
poziomym
podłożu. Zawilgocenie
nowych płyt na palecie, może
doprowadzić do ich trwałego związania ze sobą.

Otwory (np. na kable lub rury)
wycinamy piłą otworową lub
otwornicą. Średnica otworu
powinna być około 10 mm
większa od średnicy rury.

Przed montażem, płyty należy
jakiś czas składować w miejscu
zastosowania, tak aby mogły
się dopasować do warunków
panujących
w
obiekcie
(temperatura i wilgotność
powietrza). Produktu nie należy
montować jeżeli temperatura
otoczenia jest poniżej +5oC.
Dotyczy to również warunków
do
gruntowania
lub
powlekania powierzchni temperatura minimalna +5oC.

8

AQ UA PA N E L ® p ł y t a c e m e n t o w a

Montaż konstrukcji
1. Kon stru kcje.
1.1. Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor może być montowana na konstrukcji nośnej
metalowej lub drewnianej.

1.2. Do profili obwodowych
należy
przykleić
taśmę
akustyczną. W przypadku
większych
nieszczelności,
powyżej 3 mm należy nałożyć
kit ścienny ( trwale elastyczny
materiał) w formie dwóch
wałków przy obu krawędziach
profili. Taśma lub kit pełni rolę
uszczelniającą i redukującą
przenoszenie
drgań
z
konstrukcji, stanowi bardzo
istotny czynnik dla zachowania
wysokich parametrów izolacyjności akustycznej. Do mocowania profili do ściany stosujemy
kołki rozporowe.

3. Przed nałożeniem kleju
montażowego należy oczyścić
krawędzie płyty przy pomocy
zwilżonego w czystej wodzie
pędzelka.
Oczyszczona,
zwilżona krawędź zapewnia
wysoką wytrzymałość łączenia
klejonego.

4. Nan os zen ie kleju m on t ażowego do spoin owan ia płyt.
4.1. Klej montażowy AQUAPANEL® nanosimy na oczyszczone i zwilżone krawędzie płyt w
formie ciągłego na całej
długości wałeczka.

Klej n ależy n an ieś ć
m on t ażem
kolejn ej
okładzin y.

przed
płyt y

1.3.
Wyznaczyć
przebieg
ściany. Zamocować profile
obwodowe. Dociąć słupki
pionowe (np. z profili CW
Knauf ) i ustawić je w rozstawie
maksymalnym co 600 mm
(wkładając w profile UW
Knauf)

2. Mon taż płyt.
Pierwszą płytę AQUAPANEL®
Indoor montujemy wkrętami kontrolując jej ustawienie w poziomie i
pionie.
Rozstaw
wkrętów
mocujących ≤ 250 mm.
Odległość
wkrętów
od
krawędzi płyty ≥ 15 mm.
Wkręty należy wkręcać bez
mocnego
naciskania
na
wkrętarkę, wkręcenie powinno
następować
"swobodnie".
Zalecana
grubość
blachy
konstrukcji min. 6 mm, przy
mniejszej
grubości
może
wystąpić
efekt
tzw.
"przekręcenia",
zerwania
blachy w profilu i niestabilne
mocowanie płyty.
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4.2. Kolejne montowane płyty
AQUAPANEL® Indoor dociskamy do
siebie powodując wyciśnięcie
nadmiaru kleju wzdłuż całej
krawędzi. Następnie skręcamy
płytę z konstrukcją. Tak
połączone płyty nie wymagają
dodatkowego szpachlowania
spoin
z
użyciem
taśmy
zbrojącej.
4.3. Klej montażowy AQUAPANEL®
musi być naniesiony wzdłuż
krawędzi płyty w postaci
ciągłego
wałka.
Przed
naniesieniem kleju zwrócić
uwagę na to, czy krawędzie płyty
zostały oczyszczone i zwilżone
mokrym pędzlem. Zużycie kleju
wynosi około 50 ml/m2 lub 25
ml/mb spoiny. Zawartość tubki
310 ml wystarcza na około 6 m2
okładziny.
5. Montaż kolejnej płyty. Przy
układaniu kolejnej płyty
AQUAPANEL® Indoor należy
zwrócić uwagę na jej właściwe
ustawienie w poziome i pionie.
Następnie skręcamy płytę z
konstrukcją.

6. Usuwanie nadmiaru kleju
montażowego. Po zaschnięciu
kleju, jego nadmiar należy ściąć
szpachelką lub innym ostrym
narzędziem, z reguły jest to
możliwe następnego dnia.

7. Dalsza obróbka powierzchni.
Miejsca połączeń okładziny ze
stropem i posadzką musza być
wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym. Przy
montażu okładziny ścian z płyt
cementowych, należy pamiętać
o wykonaniu szczelin dylatacyjnych. Dylatacje powinny być
maksymalnie co 7,2 mb ściany,
lub w miejscu istniejących
dylatacji obiektu.

10

AQ UA PA N E L® p ł y t a c e m e n t o w a

Gruntowanie
Płyty AQUAPANEL® Indoor należy
przed
układaniem
płytek
ceramicznych lub przed nanoszeniem innej powłoki zagruntować przy pomocy środka
gruntującego AQUAPANEL®
Indoor, lub przy pomocy
innego środka gruntującego
przeznaczonego
do
płyt
cementowych.

Ściany gięte
Płyta
cementowa
AQUAPANEL®
idealnie
nadaje się do zastosowania
przy konstruowaniu łuków i
profilowanych ścian. Należy
je poddać wstępnemu formowaniu „na sucho” zanim
zamontuje się płyty. Przed
montażem należy nagiąç
powierzchnię płyty cementowej. Wąskie rysy pojawiające
się na powierzchni płyty nie
wpłyną
negatywnie
na
parametry odpornościowe ani
własności użytkowe płyty.
Należy zamontować konstrukcję (w stosownie uformowany
łuk) tak, aby była dopasowana do wstępnie uformowanej
płyty
cementowej
AQUAPANEL® Outdoor. Dla
niewielkich promieni polecamy montaż dodatkowych
słupków i elementów wspornikowych.
Przy
montażu
słupków lub elementów wspornikowych należy dobierać
odległość nie większą niż 300
mm.
Promienie krzywizny płyty
cementowej AQUAPANEL®
dopuszczalne są aż do wartości ustalonych dla całej
konstrukcji.

r: >_ 3m

Rozmiar płyty:
1200/2400/2500 x 900 mm
Minimalny promień
gięcia ≥ 3 m
Rozmiar paska*:
1200/2400/2500 x 300 mm
Minimalny promień
gięcia ≥ 1 m
Paski te należy dociąć pod
wymiar we własnym zakresie.

Kształtowanie powierzchni
Przed układaniem okładziny
należy zamontować wszystkie
urządzenia sanitarne, zagruntować powierzchnię.
Przy układaniu płytek należy
stosować tylko kleje elastyczne
(np. uelastyczniony klej do
płytek Knauf - Flexkleber ).

Płyty cementowe AQUAPANEL®
Indoor, bez problemu, można
pokrywać powłokami malarskimi. Prawidłowe przygotowanie powierzchni to całopowierzchniowe
szpachlowanie masą cementową AQUAPANEL® Biała z wtopioną siatką
zbrojącą. Optymalna grubość
warstwy to 3-5 mm.
Tkaninę zbrojąca AQUAPANEL®
Indoor osadzamy kielnią w 1/3
grubości warstwy.

Aby uzyskać gładką powierzchnię nakładamy ponownie
cienką warstwę cementowej
masy szpachlowej AQUAPANEL® Indoor Biała.
Po wyschnięciu, w przypadku
niezadawalającej jakości, powierzchnię możemy przeszlifować i ewentualnie powtórzyć
czynność nakładania masy i
szlifowania.
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Kształtowanie powierzchni

Malowanie powyżej wysokości ułożenia płytek do Q4

Do szpachlowania precyzyjnego do osiągnięcia jakości
powierzchni Q4 stosuje się
masę szpachlową o konsystencji pasty AQUAPANEL® Q4
Finish.

Malowanie
Zgodnie z zastosowaniem
oraz wymaganiami można
stosować farby dyspersyjne,
farby dyspersyjne silikatowe
lub farby lateksowe.

Osadzanie taśmy kryjącej
szczeliny
Na widoczne, klejone klejem
do szczelin AQUAPANEL®
szczeliny, nanieść AQUAPANEL® Q4 Finish przy
pomocy wykonanego ze stali
szlachetnej modelatora do
gładzenia o szerokości 15cm.
Taśmę do szczelin z włókna
szklanego docisnąć do masy
szpachlowej, tak aby szczeliny nachodziły na siebie. Na
taśmę kryjącą nanieść cienką
warstwę AQUAPANEL® Q4
Finish.
Usunąć
nadmiar
materiału.

Wskazówka:
Wysokość ułożenia płytek >
wysokość powierzchni szpachlowanej środkiem AQUAPANEL® Q4 Finish
Nie nadaje się do obszarów
narażonych
na
pryskanie
wody!

Wskazówka:
Płyty cementowa AQUAPANEL® Indoor klejona jest
wcześniej klejem do spoin
AQUAPANEL®

Szpachlowanie łbów wkrętów
Zaszpachlować wszystkie łby
wkrętów. W razie konieczności po wyschnięciu nierówności
w obszarze łbów wkrętów
wygładzić szlifierką ręczną.

Wygładzanie szczelin
i szpachlowanych elementów
mocujących
Zeszlifować wszystkie nierówności powierzchni. Nanieść
AQUAPANEL® Q4 Finish na
szerokości przynajmniej 20cm
(tzn. 5cm powyżej krawędzi
pierwszej warstwy). Powtórnie
osadzić elementy mocujące
i zeszlifować nierówności.
Szpachlowanie
Nanieść AQUAPANEL® Q4
Finish przy pomocy modelatora do gładzenia o szerokości
20cm, tak aby nie pokryć
powierzchni bez płytek. Masę
szpachlową nakładać starannie, wypełniając przy tym
puste miejsca w szczelinach i
wygładzić powierzchnię. Po
wyschnięciu i ew. szlifowaniu
nanieść kolejną warstwę
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AQUAPANEL® Q4 Finish. Po
ok. 24 godzinach możliwe jest
szlifowanie przy pomocy papieru ściernego (ziarno 120 lub
drobniejsze).
Szczególnie
gładkie powierzchnie szlifuje
się dodatkowo elektryczną
szlifierką wibracyjną.
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Kształtowanie powierzchni
Q1 - Q4
Szpachlowanie płyt cementowych AQUAPANEL® masą
szpachlową AQUAPANEL® Białą oraz AQUAPANEL® Q4
Finish w oparciu o zeszyt : „Powierzchnie tynkowane we
wnętrzach (tynki wygładzane)” wydany przez Niemiecki
Związek Rzemiosła Sztukatorów należący do Niemieckiego
Związku Rzemiosł Budowlanych.
Q1 brak wymagań (np.: optyka, równość) w stosunku do
powierzchni tynku. Wystarczające jest wykończenie
powierzchni tynku.
Q2 Powierzchnia odpowiada jakości standardowej i spełnia
podstawowe wymagania względem powierzchni ścian i
sufitów.
Powierzchnia tynku odpowiednia dla:
Dekoracyjnych tynków wierzchnich ≥ 1,0mm, Średnio- do
gruboziarnistej okładziny ściennej, np.: tapeta typu Raufaser
Matowych, pełnych powłok malarskich/pokryć
Q3 Podwyższone wymagania względem równości. Dodatkowo do wymagań Q2 konieczna jest druga cienka warstwa
szpachlowania.
Powierzchnia tynku odpowiednia dla:
Dekoracyjnych tynków wierzchnich ≥ 1,0mm, pokryć ścian o
delikatnej strukturze matowych powłok malarskich/pokryć o
delikatnej strukturze
Q4 Najwyższe wymagania w stosunku do równości
powierzchni tynku. Wymagania takie jak przy Q3 plus
dodatkowo pełna obróbka powierzchni przy pomocy
odpowiedniej masy szpachlowej lub materiału do gładzenia
tynków.
Powierzchnia tynku odpowiednia dla gładkich lub strukturalnych pokryć ścian z połyskiem, np.: metal, tapety winylowe,
powłok malarskich/pokryć połyskujących lub o średnim
połysku techniki szpachlowania i gładzenia

Kształtowanie powierzchni masą szpachlową AQUAPANEL®
Białą i AQUAPANEL® Q4 Finish – obszar zastosowania

Powierzchnia ściany

Powierzchnia ponad linią płytek

Q1 AQUAPANEL®
– wewnątrz + szpachlowanie na całej powierzchni masą szpachlową
AQUAPANEL® Białą łączne
z taśmą AQUAPANEL® -wewnątrz

Q2 Q1 + nałożona cienka
warstwa masy szpachlowej
AQUAPANEL® Biała

Q3 Q2 + szlifowanie

Środek gruntujący AQUAPANEL®
– wewnątrz + szczeliny zbroić
taśmą zbrojącą do szczelin
z włókna szklanego Knauf
+ szpachlowanie na całej
powierzchni przy użyciu
AQUAPANEL® Q4 Finish
+ szlifowanie

Q4 Q2 + ewentualnie
Q3 + nałożona cienka warstwa
szlifowanie + AQUAPANEL® masy AQUAPANEL® Q4 Finish +
Q4 Finish + szlifowanie
szlifowanie

*montaż płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor zgodnie
ze wskazówkami producenta
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Montaż sufitów
Pierwszą płytę należy ostrożnie umieścić w poprzek do
profilu nośnego (przecinająca
szczelina 90˚ do profilu
nośnego). Po umieszczeniu
płytę cementową AQUAPANEL® Indoor należy przykręcić do konstrukcji wkrętami
AQUAPANEL® Maxi (zużycie
materiału 25 sztuk na m2).
Rozstaw
profili
nośnych
wynosi 300 mm.
Płyty montowane są z zachowaniem szczeliny ok. 3-4mm.
Szczeliny krzyżowe są niedopuszczalne. Po wykonaniu
montażu wszystkie szczeliny
należy zamknąć cementową
masą szpachlową do spoinowania
–
AQUAPANEL®
Szara, a na masę szpachlową
nałożyć
taśmę
spoinową
AQUAPANEL® o szerokości
6cm. Ponad to należy zaszpachlować
wszystkie
łby
wkrętów.

Całą powierzchnię należy
zagruntować środkiem gruntującym
AQUAPANEL®
–
wewnątrz (środek gruntujący
/ woda 1:2)

Następnie na powierzchnię
należy nanieść min. 4mm
masy szpachlowej do spoinowania AQAPANEL® – Biała
oraz na całej powierzchni
nałożyć
siatkę
zbrojącą
AQUAPANEL®
W przypadku szpachlowania
precyzyjnego do jakości Q4
można na masę szpachlową
do spoinowania AQUAPANEL® – Biała nanieść
AQUAPANEL® Q4 Finish.
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Wskazówki specjalne:
W pomieszczeniach narażonych na wyższe działanie
wilgoci,
np.:
dużych
kuchniach,
basenach,
saunach,
laboratoriach
chemicznych należy zwrócić
szczególną uwagę na ochronę
antykorozyjną
konstrukcji
metalowej.
Przy docinaniu płyty cementowej
AQAPANEL®
należy
zachować odstęp wkrętów od
krawędzi płyty ≥15mm oraz
między wkrętami ≤ 250mm.
Wieszaki konstrukcji należy
przymocować odpowiednimi,
dopuszczonymi przez nadzór
budowlany kołkami sufitowymi, np.: kołki sufitowe Kunkel
Typ KDM lub MKT Bolzenanker B6, tworzywo 1.4529.
Szczeliny dylatacyjne należy
umieścić przynajmniej co 15m
na powierzchni nośnej.

Systemy sufitowe zobacz str. 42.

Idealne podłoże pod płytki ceramiczne
w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach
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Ochrona przed wilgocią
Ochrona przed wilgocią przy zastosowaniu płyt cementowych
AQUAPANEL Indoor
®

Wilgoć jest podstawową przyczyną powstawania szkód budowlanych.
Woda pojawia się na budowach jako:
- Stojąca i płynąca woda
- Woda kapilarna
- Rosa
- Wysoka relatywna wilgotność powietrza
W wielu obszarach budownictwa wytrzymałość na wilgoć i wodę decyduje o jakości i
trwałości części budynku, tak jak np.: we wszystkich domowych i przemysłowych
obszarach mokrych, w laboratoriach, kuchniach, basenach i saunach. Także w
piwnicach i garażach ochrona przed wilgocią ma szczególne znaczenie, ponieważ te
części budynku są szczególnie narażone na wilgotność muru, wilgotność gleby,
działanie wód gruntowych lub nawet powodzie. Materiał budowlany stosowany w
tych obszarach musi spełniać inne wymagania i wykazywać następujące właściwości:
Wytrzymałość na wilgoć i trwałość kształtu materiału
Odporność na tworzenie się pleśni
Przepuszczalność pary wodnej dla osiągnięcia optymalnego klimatu
Płyty cementowe AQUAPANEL® Indoor idealne nadają się do stosowania w tych
właśnie obszarach, co zostało udowodnione przez liczne testy i kontrole:

Parametry techniczne płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor
Grubość materiału

12,5 mm

Ciężar

15 kg/m

Sucha gęstość
objętościowa
na sucho

Wytrzymałość na dyfuzję
pary wodnej

Sd

Współczynnik
przewodzenia
ciepła

1050 kg/m

µ = 30

0,375 m

0,3 W/m K

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest odporna na wilgoć. Poddana działaniu
wody płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor wykazuje minimalne i nie mające
znaczenia dla całości systemu zmiany formy. Płyta cementowa nie zmienia ani swojej
struktury ani swoich właściwości statycznych.
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest odporna na powstawanie pleśni i przez
to można ją stosować w miejscach, gdzie należy liczyć się z podwyższoną wilgotnością. Potwierdza to w swojej opinii, nr 3004 – 119 – 56A, Instytut Biologii Budowlanej
w Rosenheim.
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor wykazuje na tle płyt cementowych bardzo
dobrą przepuszczalność pary wodnej z odpornością na parę wodną µ = 30. Gwarantuje to, że okładzina nie wykazuje tendencji do blokowania pary. Ma to ogromne
znaczenie pod kątem fizyki budowli dla optymalnej budowy warstw. Potwierdza to
Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim w opinii nr 3001 – 56.
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Idealne podłoże pod płytki ceramiczne
w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach
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Obciążenia konstrukcji - profili
Dopuszczalne obciążenia konstrukcji
Lekkie ścianki działowe wykonane z płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor mogą
przejmować obciążenia o różnych rzędach wielkości. Przy wszystkich ścianach
należy brać pod uwagę wielkość i geometrię obciążenia. Decydującą wielkością jest
„głębokość obciążenia”, tzn. odstęp pomiędzy zewnętrzną krawędzią obciążenia a
ścianą ew. głębokość regału wiszącego lub szafki wiszącej. W zależności od wielkości i głębokości obciążenia rozróżnia się ich następujące rodzaje:

Małe obciążenia do 40 kg/metr długości ściany
Małe obciążenia można umieszczać na dowolnym miejscu ściany lub przedścianki.
Jeżeli obciążenie zostanie umieszczone na okładzinie, rozstaw pomiędzy punktami
mocowania powinien wynosić przynajmniej 75mm. Małe obciążenia profil to obciążenia do 40kg na metr długości ściany przy głębokości obciążenia 60cm. Obciążenia
można zwiększać, jeżeli głębokość obciążenia jest mniejsza.

Maksymalna wielkość „małych obciążeń konstrukcji” w zależności od głębokości
obciążenia b
Głębokość obciążenia
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Dopuszczalne obciążenie wsporników P
(kg/metr długości ściany)

20

78

30

71

40

63

50

60

55

48

40

Średnie obciążenia wsporników
Średnie obciążenia, od 40 do 70kg/metr długości ściany
Średnie obciążenia można mocować w każdym dowolnym miejscu pojedynczego lub
podwójnego profila z podwójną okładziną z płyty cementowej AQUAPANEL® Indoor.
Przy ścianach o podwójnej konstrukcji należy mocno połączyć rzędy profili przy
pomocy nakładek. Obciążenia średnie to obciążenia pomiędzy 40 a 70kg na metr
długości ściany przy głębokości obciążenia 60cm. Obciążenia można zwiększać,
jeżeli głębokość obciążenia jest mniejsza

Maksymalna wielkość „pozostałych obciążeń konstrukcji” w zależności
od głębokości obciążenia b
Głębokość obciążenia
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Dopuszczalne obciążenie wsporników P
(kg/metr długości ściany)

20

30

40

50

107

100

93

85

60

78

70

Duże obciążenia od 70 do 150kg/metr długości ściany
Duże obciążenia należy mocować do specjalnych elementów konstrukcyjnych, takich
jak np.: trawersy, wsporniki nośne lub wzmocnienia ryglowe. Trawersy i wzmocnienia
ryglowe mocowane są bezpośrednio do konstrukcji, tak aby obciążenia były przenoszone na podłoże. Profile nośne mocowane są do konstrukcji w zależności od sposobu
budowania, najczęściej jednak bezpośrednio do podłogi.

Duże obciążenia wsporników
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Detale konstrukcyjne
Elementy mocujące

dybel z tworzywa
sztucznego
Haki dla lekkich, płaskich przedmiotów

Mocowanie obciążeń na ścianach
Obciążenia do 15 kg mogą być mocowane na prostych hakach.
Obciążenia powierzchniowe do 50 kg mocujemy na kołkach
rozporowych z tworzywa sztucznego lub kołkach metalowych.

dybel metalowy

Rodzaje dybli

Obciążenia do 50 kg.
Obciążenia mocujemy, na co najmniej dwóch kołkach
metalowych lub z tworzywa sztucznego. Odległość pomiędzy
kołkami powinna wynosić więcej niż 75 mm. Zobacz tabela.

Obciążenie dybli (kg) na wyciąganie i ścinanie
Gru bość okładzin y
(m m )

Dybel z tworzywa sztu czn ego
8 lu b

10 m m

Dybel m etalowy
M5 lu b M6

1 x 12,5

25 kg

30 kg

2 x 12,5

40 kg

50 kg

Dyble sufitowe

Dybel su fitowy wah adłowy

Mocowanie obciążeń na sufitach podwieszonych.

Lekkie obciążenia, które nie powodują przekroczenia nośności
stropu, można mocować na okładzinie. Większe obciążenia
należy mocować oddzielnie na stropie surowym. Do mocowania
stosujemy kołki rozprężne.

Dybel su fitowy sprężysty

Maksymalne możliwe obciążenie zależy od obecnej konstrukcji
stropu. Nośność maksymalna kołków wynosi dla jednowarstwowej okładziny 20 kg, dla podwójnej okładziny 25 kg.
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Trawersy

Łączyć za
pomocą
zgniatarki
do profili
Profil słupka

Trawers Typ M

Trawers Typ MH

Mon taż

Jeszcze większe obciążenia na ścianach AQUAPANEL® mogą być
Do przejęcia lekkich obciążeń montujemy trawersy AQUA
®
przenoszone przez stosowane powszechnie stojaki sanitarne.
-PANEL pomiędzy profilami ściennymi CW. Trawersy mocujemy
Stojaki sanitarne mocowane są na bocznych usztywniających
zagniatarkami do profili, dwa razy po z każdej ze stron.
profilach UW lub UA, lub bezpośrednio na stropie. Podczas
Alternatywnie można mocować trawersy blachowkrętami.
W przypadku pojedynczej okładziny z płyt cementowych montażu należy zastosować się do wytycznych producenta
stojaków.
AQUAPANEL® Indoor obowiązują następujące maksymalne
obciążenia:
trawers M: do 0,7 kN/m; trawers MH: do 1,5 kN/m.
W przypadku podwójnej okładziny z AQUAPANEL® Indoor
obowiązują następujące maksymalne obciążenia: trawers M
i MH: do 1,5 kN/m.

AQUAPANEL® - Trawersy
Dłu gość

600

Wysokość

ok.290 mm

Grubość blachy

0,75 mm2 ze specjalnym
pokryciem antykorozyjnym

Typ M

bez im pregn owan ej
wkładki drewnianej

Typ MH

z wkładką im pregn owan ą
MDF, ok.18 mm grubości

Trawers: ułożenie i obciążenie

Detale konstrukcyjne
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Montaż klap rewizyjnych
Klapy
rewizyjne
Alutop
można instalować we wszystkich rodzajach ścianek działowych i instalacyjnych z
AQUAPANEL®. Są łatwe w
montażu i niezawodne w
użytkowaniu.
Ściany pokryte płytkami z
płytą
cementową
AQUAPANEL®
Indoor
i
wbudowaną klapą rewizyjną
są przebadane na przepuszczalność wody, co potwierdza
raport BBW 0215069 LGA
Bayern.
Cechy produktu
Ramy z anodowanymi profilami aluminiowymi
Okalająca uszczelka kauczukowa
do
uszczelnienia
przeciw pryskającej wodzie
System
ochrony
przed
upadkiem klapy wewnętrznej
Bardzo łatwa obsługa nie
wymagająca
stosowania
narzędzi
W
pozycji
zamkniętej
niewidoczne i mocne zamknięcie i mechanizm zawiasów

- Otwór montażowy utworzyć
odpowiednio do linii płytek.
Rozmiar zewnętrzny otworu
budowlanego wynika przy
tym z zależności od linii
płytek.
- Nałożyć ramy zewnętrzne,
umieścić odpowiednio do linii
płytek i zamocować bez
skręcania, system zamknięcia
zwykle skierowany do sufitu.
Przykręcić ramy zewnętrzne
do konstrukcji ściennej
- Dopasować i zamocować
łańcuchy bezpieczeństwa do
klapy
- Umieścić klapę
- Sprawdzić działanie
- Skompletować okładzinę
ściany
- Zaszpachlować przejścia
ew. zastosować Flaechendicht, położyć płytki metodą
cienkowarstwową zgodnie z
linią płytek i spoinować
- Położyć płytki zgodnie
z planem
- Sprawdzić działanie
- Dociąć i nałożyć uszczelnienie szczelin.

Montaż
- Wykonać otwór w ścianie:
wymiar otworu = przejście w
świetle plus 6mm luzu.
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor
Grubość okładziny (mm)

Wymiar standardowy* (mm)
B x H (LD w mm)

* inne wymiary na zamówienie

Ściana/Sufit
12,5
2x 12,5

Specyfikacja techniczna (przykład ściana) Klapa rewizyjna
chroniona przed pryskającą wodą dla nie nośnych, zamykających pomieszczenie konstrukcji ścianek działowych i szybowych
ew. oblicówki bez wymagań pożarowych.
Okładzina ściany

12,5mm płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Pożądane przejście w świetle (szer.+ wys.)

400 x 400 mm

Rzeczywiste przejście w świetle (szer.+ wys.)

415 x 415 mm

Otwór montażowy (szer.+ wys.)

427 x 427 mm

Wymiar płytek

100 x 100 mm

Grubość płytek

6 mm

Szerokość spoin

3 mm

Grubość kleju

2 mm

Wykonanie prac budowlnych
300 x 400
400 x 400
500 x 500
Obszar zastosowania
Dowód ochrona przed pryskającą wodą

Standardowa
ochrona przed
pryskającą wodą
Ścianka działowa
PB-Nr.BBW0215069
LGA Nümberg

Klapy rewizyjne mogą być również instalowane na sufitach. Przy
zamówieniu należy konieczne podać obszar zastosowania.
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Przykłady konstrukcji
Ścianka szkieletowa, okładzina pojedyncza, konstrukcja metalowa z profili CW
czas odporności ogniowej: 30min ( E 130 ) RWR≤ 44dB
Opis:
W grubość ściany
d grubość płyty AQUAPANEL® Indoor
D grubość warstwy materiału
izolacyjnego
h szerokość profila CW Knauf
HS połowa szerokości płyty
cementowej
a możliwy ruch szczeliny
dylatacyjnej < 20 mm

600 mm

płyta cementowa AQUAPANEL®
Indoor
1b pasek płyty AQUAPANEL® Indoor
2 materiał izolacyjny
3 profil CW Knauf
4 wkręt AQUAPANEL® Indoor
5 kołek szybkiego montażu
6 taśma akustyczna / kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
6a taśma dylatacyjna
7 klej montażowy AQUAPANEL® Indoor
( spoina sklejona klejem)
9 taśma akustyczna / kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
12 profil UW Knauf
1

Szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa, przekrój poziomy

Przekrój pionowy

Dopuszczalne, maksymalne wysokości ścian w m (łącznie z ceramiką)
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

1 x 12,5mm na stronę płyty bez wymagań pożarowych

Szerokość profili

Obszar zabudowania 1

Obszar zabudowania 2

Profil CW 50/0,6

3,00

2,75

Profil CW 75/0,6

5,00

4,00

Profil CW 100/0,6

6,00

5,00

Właściwości związane z fizyką budowli
Płyta cementowa

Profil

Grubość ściany (mm)

AQUAPANEL® Indoor

1 x 12,5mm na stronę
ściany

Grubość
(mm)

Gęstość
objętościowa
(kg/m3)

Klasa odporności
ogniowej

Ochrona przed
dźwiękiem Rw, rdB

CW 50/0,6

75

50

22

E130 (*) P - 3258/1525

CW 75/0,6

100

---

---

E130

P - 3220/5032

---

CW 100/0,6

125

---

---

E130

P - 3220/5032

---

80

Filc pilśniowy

---

(*) bez wełny mineralnej
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Wełna mineralna
( A1, punkt topienia >
1000˚C )

AQ UA PA N E L® p ł y t a c e m e n t o w a

42 420001276 - 1

42 420001590 - 1

Idealne dla budownictwa mieszkaniowego, biurowego i przemysłowego
Wskazówki specjalne
Przy wykonaniu konstrukcji
metalowej zaleca się
utrzymanie zasad standardu
Knauf.
W pomieszczeniach narażonych na stałe, wyższe
działanie wilgoci i ew.
działanie środków chemicznych, takich jak np.: duże
kuchnie, baseny, sauny,
laboratoria chemiczne należy
stosować profile z podwyższoną ochroną antykorozyjną.

Szczelina dylatacyjna

Połączenie ze ścianą masywną

Ukształtowanie narożnika

Połączenie przesuwne

W ścianach innych niż nośne
ścianki działowe należy
przynajmniej co 7,2 metra
zaplanować szczeliny
dylatacyjne.
Poprawę ochrony przed
dźwiękiem o 1 do 3dB
można osiągnąć przez
zastosowanie specjalnych
wytłumiających dźwięk
profili, np.: profil MW Knauf.
Podane właściwości statyczne, konstrukcyjne oraz
dotyczące fizyki budowli,
zostaną osiągnięte tylko przy
wyłącznym zastosowaniu
zalecanych materiałów.
Przy zastosowaniu innych
obciążeń wsporników takich
jak urządzenia sanitarne,
należy zastosować inne
zasady (zobacz strona 18).

Zapotrzebowanie na materiał na m2 ściany dla metalowego szkieletu pojedynczego
z płytą cementową AQUAPANEL® Indoor pojedynczo płytowanego, bez ścinków
i strat.
Materiał

Pojedyncze płytowanie

Profil CW

2,0mb

Profil UW

0,7mb

Taśma uszczelniająca/kit do ścianek działowych

0,7mb

Kołek szybkiego montażu

1,6 sztuk

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

2m2

Wkręty AQUAPANEL® Maxi

30 sztuk

Klej do spoin AQUAPANEL®

100ml

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor

Ok. 100g

Materiał izolujący

1m2

Detale Konstrukcji
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Ścianka szkieletowa, okładzina podwójna, konstrukcja metalowa z profili CW
czas odporności ogniowej: 30 do 120 min (El 30 - El 120) RWR ≤ 51 dB
W grubość ściany
d grubość płyty AQUAPANEL® Indoor
D grubość warstwy materiału
izolacyjnego
h profil CW Knauf
HS połowa szerokości płyty
AQUAPANEL® Indoor
a możliwy ruch szczeliny
dylatacyjnej < 20 mm
1
1b
2
3
4
5
6
6a
7
9
12
28

600 mm

płyta cementowa AQUAPANEL®
Indoor
pasek płyty AQUAPANEL® Indoor
materiał izolacyjny
profil CW Knauf
wkręt AQUAPANEL® Indoor
kołek szybkiego montażu
taśma akustyczna / kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
taśma dylatacyjna
klej montażowy AQUAPANEL®
Indoor ( spoina sklejona klejem)
taśma akustyczna / kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
profil UW Knauf
profil dylatacyjny

Szkielet pojedynczy, podwójna okładzina, przekrój poziomy

Przekrój pionowy

Połączenie z podłożem

Dopuszczalne, maksymalne wysokości ścian w m (łącznie z ceramiką)
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

2 x 12,5mm na stronę płyty bez wymagań pożarowych

Szerokość profili

Obszar zabudowania 1

Obszar zabudowania 2

Profil CW 50/0,6

4,00

3,50

Profil CW 75/0,6

6,00

5,00

Profil CW 100/0,6

7,00

6,50

Właściwości związane z fizyką budowli
Płyta cementowa

Profil

Grubość ściany (mm)

AQUAPANEL® Indoor

2 x 12,5mm na stronę
ściany

Grubość
(mm)

Gęstość
objętościowa
(kg/m3)

Klasa odporności
ogniowej

Ochrona przed
dźwiękiem Rw, rdB

CW 50/0,6

100

50

22

El30 (*) P - 3258/1525

42 420001276 - 1

CW 75/0,6

125

60

25

El90

3015/2882

---

60

50

El20

3015/2882

---

60

25

El90

3321/2155

---

60

50

El120

3321/2155

---

60

Filc pilśniowy

---

49 420001590 - 2

80

Filc pilśniowy

---

51 420001590 - 2

CW 100/0,6

Profil ochronny przed dzwiękiem
(*) bez wełny mineralnej
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Wełna mineralna
( A1, punkt topienia >
1000˚C )

®
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150

1

2

4

3

28

4 1

Szczelina dylatacyjna dla ścian
bez wymagań przeciwpożarowych

5

9

6

4

3

2

1

Połączenie ze ścianą masywną

4 4 2

1

1

4

4

3

Szczelina dylatacyjna, F 90

Wskazówki specjalne
Przy wykonaniu konstrukcji metalowej zaleca się utrzymanie
zasad standardu Knauf.

Podane właściwości statyczne, konstrukcyjne oraz dotyczące
fizyki budowli, zostaną osiągnięte tylko przy wyłącznym
zastosowaniu zalecanych materiałów.

W pomieszczeniach narażonych na stałe, wyższe działanie
wilgoci i ew. działanie środków chemicznych, takich jak np.:
duże kuchnie, baseny, sauny, laboratoria chemiczne należy
stosować profile z podwyższoną ochroną antykorozyjną.

Przy zastosowaniu innych obciążeń wsporników takich jak
urządzenia sanitarne, należy zastosować inne zasady (zobacz
strona 18).

W ścianach innych niż nośne ścianki działowe należy przynajmniej co 7,2 metra zaplanować szczeliny dylatacyjne. Poza tym
szczeliny dylatacyjne budynku należy kontynuować we
wszystkich warstwach budynku.
Poprawę ochrony przed dźwiękiem o 1 do 3dB można
osiągnąć przez zastosowanie specjalnych wytłumiających
dźwięk profili, np.: profil MW Knauf.

Zapotrzebowanie na materiał na m2 ściany dla metalowego szkieletu pojedynczego
z płytą cementową AQUAPANEL® Indoor podwójnie płytowanego, bez ścinków i
strat.

Ukształtowanie narożnika

Materiał

Pokrycie pojedyncze

Profil CW

2,0mb

Profil UW

0,7mb

Taśma uszczelniająca/kit do ścianek działowych

0,7mb

Kołek szybkiego montażu

1,6 sztuk

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

4m2

Wkręty AQUAPANEL® Maxi

60 sztuk

Klej do spoin AQUAPANEL®

200ml

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor

Ok. 100g

Materiał izolujący

1m2

Połączenie przesuwne ze stropem
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Ściana instalacyjna, konstrukcja metalowa z profili CW RWR ≤ 61dB
Opis
W
d
D
h

grubość ściany
grubość płyty cementowej
AQUAPANEL® Indoor
grubość warstwy materiału
izolacyjnego
wysokość środnika profilu CW

płyta cementowa AQUAPANEL®
Indoor
1a pasek płyty AQUAPANEL® Indoor o
wysokości 30 cm
2
materiał izolacyjny
2a paski taśmy akustycznej
3
profil CW
4
wkręty AQUAPANEL® Indoor
5
kołek mocujący
6 taśma akustyczna / kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
6a taśma dyaltacyjna
7 klej montażowy AQUAPANEL® Indor
(spoina klejona )
9 taśma akustyczna/ kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
12 profil UW
12a profil CW
15 środek gruntujący lub materiał
uszczelniający tzw. folia w płynie
16 klej elastyczny do płytek
17 płytki ceramiczne
1

Ściany działowe z podwójnym szkieletem,przekroje pionowe
A okładzina jednowarstwowa
B
okładzina dwuwarstwowa

Dopuszczalne, maksymalne wysokości podwójnej ściany szkieletowej w m (łącznie z ceramiką)
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

1 x 12,5mm na stronę ściany
Maksymalna wysokość ściany (m)

Rzędy profili łączyć
nakładkami

Obszar zabudowania 1
bez wymagań pożarowych

2 x 12,5mm na stronę ściany
Maksymalna wysokość ściany (m)

Obszar zabudowania 2
bez wymagań pożarowych

Obszar zabudowania 3
bez wymagań pożarowych

1) 2 x CW 50/0,6

3,00

2,75

3,00

3,50

2) 2 x CW 75/0,6

4,50

4,00

5,40

4,90

3) 2 x CW 100/0,6

5,50

5,00

7,00

6,50

Właściwości związane z fizyką budowli
Płyta cementowa

Profil

Grubość ściany (mm)

AQUAPANEL® Indoor

1 x 12,5mm na stronę
ściany
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Obszar zabudowania 4
bez wymagań pożarowych

2 x CW 50/0,6
Połączone trawersami

AQ UA PA N E L® p ł y t a c e m e n t o w a

>125

Wełna mineralna
( A1, punkt topienia >
1000˚C )

Ochrona przed
dźwiękiem Rw, rdB

Grubość
(mm)

Gęstość
objętościowa
(kg/m3)

2 x 50
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51 420001276-3

100

51(*) 0066.05-P244

2 x 40

Idealna jako ściana instalacyjna lub ścianka działowa w budownictwie mieszkaniowym
Właściwości związane z fizyką budowli
Płyta cementowa
AQUAPANEL®

Profil

Grubość ściany (mm)

Indoor

2 x 12,5mm na stronę

2 x CW 50/0,6

ściany

Połączone trawersami

Ochrona przed
dźwiękiem Rw, rdB
Świadectwo kontrolii

Wełna mineralna
( A1, punkttopienia >
1000˚C )
Grubość
Gęstość
(mm)
objętościowa
(kg/m3)

>150

2 x 40

100

61(*)

0067.05-P244

Wspornik podwójny
(*) bez nakładek, wsporniki odizolowane taśmą izolującą 2x2,5mm

Podwójne ścianki szkieletowe wykonane
z płyty cementowej AQUAPANEL®
Indoor mogą mieć okładzinę jedno- lub
dwuwarstwową. Zaletą płyty cementowej AQUAPANEL® Indoor jest: jeżeli na
okładzinę wierzchnią przewidziano
płytki, wystarczy już okładzina jednowarstwowa.

W pomieszczeniach narażonych na stałe, wyższe działanie wilgoci i ew. działanie środków chemicznych, takich jak np.: duże kuchnie, baseny, sauny, laboratoria chemiczne należy stosować profile z
podwyższoną ochroną antykorozyjną.

Podwójne ścianki szkieletowe można
wykonać na trzy sposoby:
Dwie konstrukcje, sztywno połączone
paskami z płyty cementowej
AQUAPANEL® Indoor w jednej trzeciej
wysokości,
Dwie opierające się o siebie konstrukcje,
odizolowane taśmą izolującą z wełny
mineralnej,
Dwie oddzielne konstrukcje.
W pierwszym i drugim przypadku
obowiązują podane dopuszczalne
wysokości ścian. W przypadku dwóch
oddzielnych konstrukcji obowiązują
wysokości ścian dla wolnostojących
przedścianek (zobacz strona 34).

Podwójne ścianki szkieletowe z okładziną dwuwarstwową i jedną warstwą izolacji 2x40mm wełny
skalnej dobrze sprawdzają się jako ścianki działowe w budownictwie mieszkaniowym, w przypadku
gdy osłoniętym elementom budowlanym stawiane są wymagania.

Wskazówki specjalne
Przy wykonaniu konstrukcji metalowej
zaleca się utrzymanie zasad standardu
Knauf.

Podane właściwości statyczne, konstrukcyjne oraz dotyczące fizyki budowli, zostaną osiągnięte tylko
przy wyłącznym zastosowaniu zalecanych materiałów.
Przy zastosowaniu innych obciążeń konstrukcji takich jak urządzenia sanitarne, należy zastosować inne
zasady (zobacz strona 18).

Zapotrzebowanie na materiał na m2 ściany
Zapotrzebowanie na materiał dla podwójnej ścianki szkieletowej z płyty cementowej AQUAPANEL®
Indoor, bez ścinków i strat.
Materiał
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

Okładzina
jednowarstwowa

Okładzina
dwuwarstwowa

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

2,0m2

4,0mb

0,3mb

0,3mb

Taśma uszczelniająca/kit ścienny

4,0mb

4,0mb

Kołek szybkiego montażu

3,2 sztuk

3,2 sztuk

30 sztuk

60 sztuk

100ml

200ml

Ok. 100g

Ok. 100g

2m2

1 ew. 2m2

Płyta cementowa

Wkręty

AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Klej do spoin

Indoor. Paski płyty

Maxi

AQUAPANEL®

Środek gruntujący do płyt

AQUAPANEL®

Indoor

Materiał izolujący zgodnie z wymaganiami

600 mm

600 mm

Podwójna konstrukcja rozsunięta
z dodatkowymi przewiązkami płyt

Podwójna konstrukcja z paskiem
wełny mineralnej

1ew.

600 mm

Podwójna konstrukcja
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Ściana instalacyjna, konstrukcja metalowa CW
- detale
Opis:
płyta cementowa AQUAPANEL®
Indoor
2
materiał izolacyjny
3
profil CW
4
wkręty AQUAPANEL® Indoor
5
kołek mocujący
6 taśma akustyczna / kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
6a taśma dylatacyjna
7 klej montażowy AQUAPANEL®
Indoor (spoina klejona )
9 taśma akustyczna/ kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
12 profil UW
12a profil CW
15 środek gruntujący lub materiał
uszczelniający tzw. folia w płynie
16 klej elastyczny do płytek
17 płytki ceramiczne
1

28

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Połączenie ze ścianą

Połączenie z jastrychem ze szczeliną
dylatacyjną

Połączenie ścianki instalacyjnej
z pojedyńczą konstrukcją

Połączenie ze stropem masywnym

Ukształtowanie narożnika, wariant 1

Ukształtowanie narożnika, wariant 2

Idealne podłoże pod płytki ceramiczne
w mokrych i wilgotnych pomieszczeniach
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Ścianki działowe na konstrukcji drewnianej
Czas odporności ogniowej: 30 do 60 minut
Skróty
W
d
D/A
b/h
HS

Rw,R ≤ 42 dB
600 mm

grubość ściany (mm)
grubość okładziny
płyty cementowej
AQUAPANEL®Indoor
grubość warstwy
materiału izolacyjne
go (mm)
średnica wspornika
drewnianego (mm/mm)
połowa szerokości
płyty (mm)

Opis materiałów
1
Płyta cementowa
AQUAPANEL®Indoor
2
Materiał izolacyjny
3
Wsporniki drewniane:
drewno drzew iglastych klasa jakości
S10
4
Wkręty AQUAPANEL®
Maxi, klamry lub
wkręty do drewna
5
Kołek mocujący,
ocynkowany 8 x
100mm z kołkiem z
tworzywa sztucznego
10 x 40 mm
6
Taśma akustyczna,
np.: taśma uszczelnia
jąca lub kit ścienny
7
Klej montażowy ,
AQUAPANEL® Indoor
(spoina klejona)
8
Wkręty do drewna
6x100mm
9
Trwale elastyczna
masa uszczelniająca

Szkielet drewniany, okładzina jednowarstwowa, przekrój poziomy

600 mm

Szkielet drewniany, okładzina dwuwarstwowa, przekrój poziomy

Maksymalne wysokości ścian w m wg DIN 4103, część 4**
Drewniana ściana

Bez wymagań pożarowych

Z wymaganiami pożarowymi

Wsporniki drewniane min b/min h
(mm/mm)

Obszar zabudowania 1 Obszar zabudowania 2 Obszar zabudowania 1 Obszar zabudowania 2

80/60

4.10

4.10

4.10

4.10

Właściwości związane z fizyką budowli
Płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Proﬁle

Wełna mineralna (A1,
punkt topnienia
>1000˚C)

Klasa odporności
ogniowej.
Świadectwo kontroli

Grubość
(mm)

Gęstość objętościowa
(kg/m3)

Ochrona przed dźwiękiem
Rw, RdB
Świadectwo kontroli

1 x 12,5mm na stronę ściany HS 60/60

85

85

85

EI60 3032/2752

36(*)

420001590-6

2 x 12,5mm na stronę ściany HS 60/60

110

40

14

-

42(*)

420001590-6

(*) wełna mineralna >=40mm; 14kg/m3.
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Grubość
ściany
(mm)

AQ UA PA N E L p ł y t a c e m e n t o w a
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Idealne w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach wykonanych
w technologii drewnianej
Do łączenia sufitu z podłogą
oraz jako wsporniki stosuje się
proste, nie zwichrzone drewno w
klasie jakości S10 o zawartości
wilgoci mniej niż 20%.
Montaż łączących łat drewnianych
Łaty drewniane mocuje się
przynajmniej jednym wkrętem
drewnianym o średnicy 6mm na
metr długości ściany lub innym
równorzędnym, odpowiednim
środkiem mocującym.
Do mocowania bocznego ścian
do drewnianych elementów
budowlanych zaleca się
stosowanie dwóch wkrętów
drewnianych o średnicy 12mm.
Długość ściany nie może
przekraczać 5000mm.

Okładanie profili drewnianych
płytami cementowymi
AQUAPANEL® Indoor przebiega zgodnie z linią obróbki z
zastosowaniem wkrętów i
klejenia szczelin tak jak opisano
na stronie 9.

Typ zszywacza:
Haubold PN 9180 XII
lub Bühnen SQ S 55
Typ wkrętarki:
Haubold RNC-S 28/45 RF
(Ø 2.8 mm, L = 45 mm, Torx 15),
Minimalny rozstaw krawędzi
20 mm

Alternatywnie do mocowania
płyty cementowej AQUAPANEL®
Indoor przy pomocy wkrętów
AQUAPANEL® Maxi można
Gwoździarka:
stosować ocynkowane ew.
Haubold RNC 65 S/ W I
nierdzewne klamry lub wkręty
do drewna. Do wsporników
drewnianych przeznaczone są
Rozstaw mocowania:
wkręty o wymiarach minimalnych
szer./wys. 80/60mm.
Krawędź płyty: 150 mm
Typ klamer:
Środek płyty: 75 mm
Haubold SD 9150 CRF
(Ø 2.0 mm, L = 50 mm)
lub Bühnen Q 21 BAB/LQ21 BLB
(Ø 1.8 mm, L = 50 mm),
Minimalny rozstaw krawędzi 30 mm

Zużycie materiału na m2 ściany na profilach drewnianych z cementową płytą AQUAPANEL® Indoor,
bez ścinków i strat:

Przekrój pionowy

Materiał

Okładzina
jednowarstwowa

Okładzina
dwuwarstwowa

Łaty drewniane 80/60

2,0mb

2,7mb

Taśma uszczelniająca/kit ścienny

0.7mb

0.7mb

Wkręty drewniane 8x100mm plus nakładka

1,6 sztuk

1,6 sztuk

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

2 m2

4 m2

Wkręty
Maxi lub klamry
lub wkręty drewniane

30 sztuk
52 sztuki

60 sztuk
104 sztuki

Klej do spoin AQUAPANEL®

100 ml

200 ml

Ok. 100g

Ok. 100g

1m

1 m2

AQUAPANEL®

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL®

Indoor

Materiał izolujący

2

Trwale elastyczna masa uszczelniająca

Połączenie ze ścianą

Ukształtowanie narożnika

Wskazówki specjalne
W przypadku wszystkich ścian na konstrukcji drewnianej zaleca się zachowanie norm krajowych. Do
ustalenia dopuszczalnej wysokości ścian można zastosować tabelę 1, DIN 4103, cześć 4, strona 3,
wiersz 2. Głębokość wkrętów dla konstrukcji drewnianej wynosi pięciokrotność średnicy wkrętu, jednak
nie mniej niż 24mm. W ściankach innych iż nośne należy zaplanować szczeliny dylatacyjne przynajmniej
co 7,2 metra. Poza tym budowlane szczeliny dylatacyjne muszą zostać przejęte. Osiągnięcie podanych
konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych właściwości jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie
produktów zalecanych przez Knauf.

Połączenie T dwóch ścianek działowych, wariant 1

Połączenie T dwóch ścianek działowych, wariant 2
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Przegrody łączone z panelami
Czas odporności ogniowej: 30 do 90 min. (EI30 – EI120)
Opis
W Grubość ściany (mm)
d
Grubość warstwy materiału
izolacyjnego
A Grubość izolacji (mm)
h
Szerokość profila
(mm)

R w,R ≤ 54 dB
600 mm

Konstrukcja mieszana F30,
1x12,5mm
AQUAPANEL® Indoor +
1x12,5 mm GKF*

Opis materiału
1
Płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor
2
Materiał izolacyjny
3
Profil CW
4
Wkręt AQUAPANEL® Maxi
4 a Wkręt szybkiego montażu 3.5
25 mm
x
6
Taśma akustyczna/kit
ścienny
7
Klej montażowy

600 mm

Konstrukcja mieszana F90,
1x12,5mm
AQUAPANEL® Indoor +
1x12,5 mm GKF dwustronnie*

AQUAPANEL®
9
Elastyczna masa
uszczelniająca
14 a Płyta ogniodporna
GKF, 12.5 mm

600 mm

Konstrukcja mieszana F90,
2x12,5mm
AQUAPANEL® Indoor +
1x12,5 mm GKF*
(*) normy krajowe, Niemcy

Właściwości związane z fizyką budowli
Płyta cementowa
AQUAPANEL®
Indoor

1x12,5mm
AQUAPANEL® Indoor +
1x12,5 mm GKF

2x12,5mm
AQUAPANEL® Indoor +
2x12,5 mm GKF

2x12,5mm
AQUAPANEL® Indoor +
1x12,5 mm GKF
dwustronna

Proﬁle

Grubość
ściany
(mm)

Grubość
(mm)

Gęstość
objętościowa
(kg/m3)

Klasa odporności
ogniowej

Izolacyjność
akustyczna

44

CW 50/0,6

75

50

22

-

CW 75/0,6

100

40
60

40
25

F30
F30

P-3239-5122
P-3239-5122

-

CW 100/0,6

125

40
60
80

40
25
14

F30
F30
-

P-3239-5122
P-3239-5122

45

420001590-3

420001276-4

51

420001276-5

CW 50/0,6

100

50

22

-

CW 75/0,6

125

60

25

F90

P-3243-5162

-

CW 100/0,6

150

60
80

25
14

F90
-

P-3243-5162

50

CW 75/0,6

125

60

25

F90

P-3243-5162

-

CW 100/0,6

150

60

25

F90

P-3243-5162

51

420001590-5

P-3243-5162

54

0065.05-P244

80

Profil
akustyczny
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Wełna mineralna (A1,
punkt topnienia > 1000˚C)

AQ UA PA N E L® p ł y t a c e m e n t o w a

150

2 x 40

Filc pilsniowy
100

F90

420001590-4

Maksymalne wysokości ścian dla ścian z okładziną mieszaną w m (łącznie z ceramiką)
Płyta cementowa AQUAPANEL®
Indoor + 12,5 GKF

Bez wymagań pożarowych
1 x 12.5

2 x 12.5

mm na stronę ściany

1 x 12.5

2 x 12.5

mm na stronę ściany

Obszar zastosowania 1 Obszar zastosowania 2
1)

Proﬁl 50/0,6

3.00

4.00

2.75

3.50

2)

Proﬁl 75/0,6

4.50

5.50

3.75

5.00

3)

Proﬁl 100/0,6

5.00

6.50

4.25

5.75

Zużycie materiału na m2 ściany
Zużycie materiału dla ścian z mieszaną okładzina z płyt cementowych AQUAPANEL®
Indoor i GKF bez ścinków i strat
Materiał

Okładzina jednowarstwowa Okładzina dwuwarstwowa

Profil CW

2.0 m2

2.0 m2

Profil UW

0.7 m2

0.7 m2

m2

0.7 m2

Taśma uszczelniająca/kit ścienny

0.7

Kołek szybkiego montażu

1.6 sztuk
2

1.6 sztuk
2

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor 1 m

2m

Wkręty AQUAPANEL® Maxi

15 sztuk

30 sztuk

50 ml

100 ml

Środek gruntujący do płyt
AQUAPANEL® Indoor

ok.100 g

ok. 50 g lub 100 g

Materiał izolujący zgodnie
z wymaganiami

1m

Klej do spoin

AQUAPANEL®

2

2

1m

Płyta ognioochronna Knauf GKF, 12,5mm 1 m2

2 m2

Kołek mocujący

30 sztuk

15 sztuk

Połączenie T

Wskazówki specjalne
Przy wykonaniu konstrukcji metalowej zaleca się utrzymanie zasad standardu Knauf.

Połączenie ze stropem masywnym

W pomieszczeniach narażonych na stałe, wyższe działanie wilgoci i ew. działanie
środków chemicznych, takich jak np.: duże kuchnie, baseny, sauny, laboratoria chemiczne
należy stosować profile z podwyższoną ochroną antykorozyjną.
W ściankach innych iż nośne należy zaplanować szczeliny dylatacyjne przynajmniej
co 7,2 metra. Poza tym budowlane szczeliny dylatacyjne muszą zostać przejęte.
Poprawę ochrony przed dźwiękiem o 1 do 3dB można osiągnąć przez zastosowanie
specjalnych wytłumiających dźwięk profili, np.: profil MW Knauf.
Podane właściwości statyczne, konstrukcyjne oraz dotyczące fizyki budowli, zostaną
osiągnięte tylko przy wyłącznym zastosowaniu zalecanych materiałów.
Przy zastosowaniu innych obciążeń wsporników takich jak urządzenia sanitarne, należy
zastosować inne zasady (zobacz strona 18)

Ukształtowanie narożnika
i zakończenie ściany
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Niezależne okładziny ściany/ściany szybów wentylacyjnych
Czas odporności ogniowej : EI30 z obu stron
Opis:
W grubość ściany
d grubość płyty cementowej
AQUAPANEL® Indoor
D grubość warstwy materiału
izolacyjnego
b/h wymiary słupa drewnianego
(przekrój poprzeczny )
HS połowa szerokości płyty
cementowej

600 mm

1 płyta AQUAPANEL® Indoor
1b pasek płyty AQUAPANEL®Indoor
100x100 jako element
wzmacniający
2 materiał izolacyjny
3 profil CW
4 wkręt AQUAPANEL® Indoor
5 kołki mocujące
6 taśma akustyczna / kit ścienny
(materiał trwale elastyczny)
7 klej montażowy AQUAPANEL® Indoor
( spoina klejona )
9 taśma akustyczna /kit ścienny
(materiał trwale elastyczny )
12 profil UW

Przedścianka, okładzina jednowarstwowa, przekrój poziomy

600 mm

Ściana szybu wentylacyjnego El 30, podwójna okładzina, przekrój
poziomy

Maksymalne wysokości ścian w m dla wolnostojących przedścinek
Bez wymagań pożarowych
Płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

1x12,5mm

2 x 12.5 mm

Obszar zastosowania 1

Obszar zastosowania 2

Obszar zastosowania 1

Obszar zastosowania 2

1)

Profil CW 50/0,6

2.50

2.40

2.60

2.50

2)

Profil CW 75/0,6

3.75

3.30

4.00

3.50

3)

Profil CW 100/0,6

4.50

4.10

4.60

4.20

Właściwości systemu
Płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

2x12,5 jednostronnie
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Wspornik

CW 75/0,6
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Wełna mineralna (A1 lub A2)

Grubość
ściany
(mm)

Grubość
(mm)

100

-

Klasa odporności ogniowej Rw, RdB

Gęstość objętościowa
(kg/m3)
-

EI30

P-3029/2722 TM -

Idealne do instalacji przedścianek
Wskazówki specjalne
ściany z płyty cementowej
AQUAPANEL® Indoor
pokryte płytkami oraz z
wbudowaną aluminiową
klapą rewizyjną poddawane
są kontroli na szczelność.
Przy wykonaniu konstrukcji
metalowej zaleca się
utrzymanie zasad standardu
Knauf.

Przyłącze do ściany

W pomieszczeniach narażonych na stałe, wyższe
działanie wilgoci i ew.
działanie środków chemicznych, takich jak np.: duże
kuchnie, baseny, sauny,
laboratoria chemiczne należy
stosować profile z podwyższoną ochroną antykorozyjną.
Podane właściwości statyczne, konstrukcyjne oraz
dotyczące fizyki budowli,
zostaną osiągnięte tylko przy
wyłącznym zastosowaniu
zalecanych materiałów.

Konstrukcja wewnętrzna, narożnik

Jeżeli planowane jest
przymocowanie do przedścianki większych obciążeń
(≥0,4kN/m), mocuje się
profile ścienne C w odstępie
mniejszym niż 1000mm do
ściany masywnej, np.: przy
pomocy odgiętych i ocynkowanych płaskowników
stalowych 4/30mm.

EI30 okładzina naścienna,
szybu wentylacyjnego

Konstrukcja zewnętrzna, narożnik

Zużycie materiału na m2 przedścianki, bez ścinków i strat
Materiał

Okładzina
jednowarstwowa

Okładzina
dwuwarstwowa

Profil CW

2.0 mb

2.0 mb

Profil UW

0.7 mb

0.7 mb

Taśma uszczelniająca/kit ścienny

0.7 mb

0.7 mb

Kołek szybkiego montażu

1.6 sztuk

1.6 sztuk

Płyta cementowa

AQUAPANEL®

Indoor

Wkręty AQUAPANEL Maxi
Klej do spoin

AQUAPANEL®

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL®
Materiał izolujący

Indoor

1

m2

2.0 m 2

15 sztuk

30 sztuk

50 ml

100 ml

Ok. 50g

Ok. 50g
1m2 na życzenie
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Przedścianki mocowane bezpośrednio
Dla poprawy termoizolacji lub izolacji akustycznej
Wskazówki specjalne
Dla bezpośrednio przymocowanych przedścianek nie ma
ograniczenia wysokości
budowli.
Dla poprawy ochrony przed
dźwiękiem należy punkty
mocowania rozmieścić w
możliwie największych
odstępach. Z technicznego
punktu widzenia najbardziej
korzystne jest mocowanie
obojętne dla dźwięku przez
szynę sprężynową lub wieszak
bezpośredni.
Zaleca się, aby przed pracami
nad poprawą termoizolacji
przedścianek ustalić za
pomocą obliczeń punkt rosy i
dostosować do tego konstrukcję, szczególnie umiejscowienie paroizolacji.

600 mm

Suchy tynk na konstrukcji metalowej z profili CD i wieszaków bezpośrednich

600 mm
Przedścianka na łatach drewnianych
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Idealna jako obłożenie lub poprawa wyglądu ściany
Opis:
1
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor
2
Materiał izolacyjny
4
Wkręty AQUAPANEL®
Maxi
5
Odpowiedni środek
mocujący, np.: kołek
szybkiego montażu
7
Klej montażowy AQUAPANEL® Indoor (spoina
klejona)
9
Trwale elastyczna masa
uszczelniająca
12
Profil UW
18
Wieszak bezpośredni
19
Łaty drewniane b ≥
50mm

Narożnik zewnętrzny

Przedścianka z profilem UW mocowana
bezpośrednio

Narożnik wewnętrzny

Zużycie materiału na m2 przedścianki mocowanych bezpośrednio, bez ścinków i strat

Materiał
Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

1 m2

Wkręty AQUAPANEL® Maxi

15 sztuk

Klej do spoin

AQUAPANEL®

50 ml

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor Ok. 50g
Materiał izolujący

0.90 m2
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Detale dla pomieszczeń mokrych
Połączenia z wanną i podłogą
Opis:
1
płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor
6a taśma dylatacyjna
6b paski filcowe
9
trwale elastyczny,
zapobiegający zasiedlaniu się glonów i
grzybów kit do szczelin
9a. taśma uszczelniająca
15 Uszczelnienie, np.:
powierzchniowa taśma
uszczelniająca Knauf
ułożona w uszczelnieniu
powierzchni
16 Klej elastyczny Flexkleber
17 płytki lub kamień
25 kołnierz uszczelniający
26 zestaw montażowy
ściana wydrążona
27 płyta montażowa
Przy budowie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych należy
zwrócić szczególną uwagę
przede wszystkim na szczelność konstrukcji.
Przejścia instalacyjne oraz
wszystkie przyłączenia i
narożniki muszą zostać
zamknięte trwale elastycznym,
zapobiegającym zasiedlaniu
się glonów i grzybów kitem do
szczelin.
Przejścia dla rur i armatury
należy zawsze wykonać o
10mm większe niż dane
elementy budowlane.
Przestrzeń pomiędzy urządzeniami sanitarnymi a płytkami
wynosi wtedy ok. 5mm. Musi
ona zostać zamknięta trwale
elastycznym, zapobiegającym
zasiedlaniu się glonów i
grzybów kitem do szczelin.

Połączenie ściana podłoga

Nałożenie następuje w dwóch
fazach:
po położeniu pokrycia
po położeniu płytek.
Otwarte krawędzie płyt należy
przed nałożeniem kitu
zagruntować, aby polepszyć
ich przyczepność.
Przenoszenie odgłosów
materiałowych przez urządzenia sanitarne na ścianki
działowe powinno być w
miarę możliwości utrzymane
na niskim poziomie. Dlatego
pomiędzy urządzenia sanitarne a pokrycie zakłada się
taśmę akustyczną.

Połączenie z wanną, okładzina jednowarstwowa

Połączenie z wanną, okładzina dwuwarstwowa
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Kiedy stosuje się płytę cementową AQUAPANEL® Indoor?
Obszary zastosowania
Obszar prysznica, łazienka,
kuchnia, WC w domach
prywatnych jak również
w hotelowych pomieszczeniach
sanitarnych używanych
w sposób typowy dla
podobnych pomieszczeń
domowych.
Pomieszczenia wilgotne i
mokre takie jak publiczne
prysznice, publiczne lub
przemysłowe pomieszczenia
sanitarne, takie jak duże
kuchnie, mleczarnie, browary
z ograniczonym wymaganiem
chemicznym przy wysokiej
eksploatacji.

Armatura podtynkowa

Środki uszczelniające
Uszczelnienie łączeń: ściana/
podłoga i narożniki ścian;
uszczelnienie wejść rur itp.,
jeżeli występują.

Uszczelnienie łączeń:
ściana/podłoga i narożniki
ścian; uszczelnienie wejść rur
itp., jeżeli występują;
dodatkowo wymagane jest
uszczelnienie na całej
powierzchni na płycie
cementowej AQUAPANEL®
Indoor.

Nacięcie rur
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Montaż ościeżnicy drzwiowej
Wybór konstrukcji dla płyty
cementowej AQUAPANEL®
Indoor
Wykonanie konstrukcji jest
zależne od wysokości ściany,
szerokości drzwi oraz od
ciężaru skrzydła drzwi.

Maksymalny ciężar skrzydła drzwi.
Profil

Waga

CW 50

≤ 30 kg

CW 75

≤ 40 kg

CW 100

≤ 40 kg

UA 50

≤ 50 kg

UA 75

≤ 75 kg

UA 100

≤ 100 kg

Wariant profilu CW

Proﬁl

Wariant profilu UA

Pokrycie

CW / UA 50 ≥ 50 cm
CW / UA 75 ≥ 75 cm
CW / UA 100≥ 100 cm

Przedłużenie profilu CW
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Konstrukcja przejścia

Szczegóły

”Skrzynka” z profili CW

”Skrzynka” z profili CW

Profil CW
i drewno

Profil CW
i drewno

Wzmocniony
Usztywnienieprofil U

Drzwi wewnętrzne z drewnianą framugą

Wzmocniony profil U

Drzwi wewnętrzne z metalową framugą

Maksymalne wycięcia w profilach CW
Dodatkowo do typowych wytłoczeń można dodać
następujące otwory:
Wspornik metalowy Pokrycie

Wycięcia liczba otworów

CW 50

dwuwarstwowe

1 na wspornik

CW 75/100

ednowarstwowe

1 na wspornik

dwuwarstwowe

2 na wspornik
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Czas odporności ogniowej przy odporności ogniowej od strony pomieszczenia El 30

Szczelina dylatacyjna przy wymaganiach odporności ogniowej

Ideale dla budownictwa mieszkaniowego, biurowego oraz przemysłowego
Opis:
1 płyta cementowa
a
AQUAPANEL® Indoor
4
wkręt AQUAPNEL® Maxi
5 dopuszczone przez nadzór b
budowlany środki mocujące
9 trwale elastyczna masa
uszczelniająca
14 a płyta ogniochronna
c
Knauf GKF, 12,5mm
20 profil CD 60/27/0,6
21 wieszak noniuszowy z klamrami
bezpieczeństwa lub
wieszak bezpośredni

rozstaw (mm) wieszaków noniuszowych
lub bezpośrednich
rozstaw (mm) profili nośnych
(CD 60/27/0,6)

rozstaw (mm) profili montażowych
(CD 60/27/0,6)
Szczelina pozorna

22 łącznik krzyżowy
23 profil kątowy
24 UD 27/28/0,6
27 taśma rozdzielcza
28 szpachlowanie

Połączenie ze ścianą masywną dla konstrukcji
z odpornością ogniową

Połączenie z lekkimi ściankami działowymi
dla konstrukcji bez odporności ogniowej

Wskazówki specjalne
Konstrukcja sufitów podwieszanych skonstruowana wg EN 13964
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących montażu ze strony 14
Elementy budowlane, np.: lampy, kratki wentylacyjne, mogą obciążać konstrukcje tylko zgodnie z jej nośnością
Większe obciążenia mogą być mocowane tylko do osobnych podwieszeń
Konstrukcje z wymagania pożarowymi nie mogą być obciążane dodatkowym obciążeniem
W pomieszczeniach narażonych na stałe, wyższe działanie wilgoci i ew. działanie środków chemicznych, takich jak np.: duże kuchnie,
baseny, sauny, laboratoria chemiczne należy stosować profile z podwyższoną ochroną antykorozyjną.
Obciążenie naciskiem wewnętrznym nie zostało wzięte pod uwagę w wymienionych powyżej danych dot. konstrukcji
Przestrzeń międzystropowa musi pozostać wolna od skropliny

Zużycie materiału na m2 sufitu podwieszanego
Materiał

Okładzina jednowarstwowa
1x płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor

Profil CD wg EN 13964

4.6 m b

Łącznik krzyżowy EN 13964

4.1 sztuki

Odpowiednie kołki

1.8 sztuki

płyta cementowa

AQUAPANEL®

Indoor

płyta gipsowo - kartonowa GKF, 12.5 mm

Okładzina dwuwarstwowa
1x płyta cementowa 2x płyta cementowa
AQUAPANEL® Indoor AQUAPANEL® Indoor
+ 1 x GKF

4.9 m b
5.2 sztuki
2.4 sztuki

1m

1m

-

1 m2

-

2

2

2 m2

25 sztuki

25 sztuki

50 sztuki

blachowkręty

-

19 sztuki

-

blachowkręty

0.7 kg

0.7 kg

1.4 kg

2.1mb/m2

4.2 mb/m2

Wkręty

AQUAPANEL®

Maxi

Masa szpachlowa AQUAPANEL® _ Szara

2.1

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor

ok. 50 g

Wełna mineralna (punkt topnienia > 1000˚C)

-

mb/m2

ok. 50 g
-

1 m2
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Sufity podwieszane, konstrukcja drewniana
a
b
c

rozstaw wieszaków bezpośrednich
rozstaw łat montażowych 40/60
rozstaw łat nośnych 40/60

płyta cementowa AQUAPANEL®
Indoor
2 materiał izolacyjny
3 łaty montażowe i nosne 40/60
mm
4 wkręt AQUAPANEL® Indoor
5 kołek metalowy
7a cementowa masa szpachlowa
Szara lub Biała i taśma zbrojąca
AQUAPANEL® Indoor
8 wkręt do drewna 6 x100 mm
9 taśma ślizgowa
21 wieszak bezpośredni
28 profil do szczeliny dylatacyjnej
1

Podwieszony strop na konstrukcji drewnianej

Rozstawy łat nośnych i montażowych oraz wieszaków
Okładzin a

Ciężar stropów

Rozstaw (m m )
a
b

1)

AQUAPANEL® (1 x 12,5 m )

ok. 20 kg/m 2

a: 600

b: 300

c: 600

2)

AQUAPANEL® In door
+ płyta gipsowo-kartonowa (2 x 12,5 m)

ok. 35 kg/m 2

a: 600

b: 300

c: 600

c

Mocowanie bezpośrednie (bez wieszaków)
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3)

AQUAPANEL® In door (1 x 12,5 m )

ok. 20 kg/m 2

b: 300

c: 600

4)

AQUAPANEL® In door
+ płyta gipsowo-kartonowa (2 x 12,5 m)

ok. 35 kg/m 2

b: 300

c: 600

AQ UA PA N E L® p ł y t a c e m e n t o w a

Szczególnie przydatna w budynkach mieszkalnych oraz budownictwie drewnianym
Opis:
1. płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor
2. materiał izolacyjny
3. łaty nośne i montażowe 40/60
4. wkręty AQUAPANEL® Indoor
5. dopuszczone przez nadzór budowlany
6. środki mocujące
7. 8. Cementowa masa szpachlowa do
spoinowania – AQUAPANEL® Szara
z taśmą do szczelin AQUAPANEL®
9. płyta ogniochronna Knauf GKF, 12,5mm
10. wieszak bezpośredni
11. taśma rozdzielcza
12. szpachlowanie
13. profil do szczelin dylatacyjnych

Wskazówki specjalne

Mocowanie bezpośrednie pod drewnianym
stropem belkowym

a rozstaw (mm) wieszaków bezpośrednich
b rozstaw (mm) łat nośnych 40/60
c rozstaw (mm) łat montażowych 40/6

Mocowanie bezpośrednie pod stropem
masywnym, np.: stropy garażowe lub piwniczne

Połączenie ze ściana masywną

Konstrukcja sufitów podwieszanych
skonstruowana wg EN 13964
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących montażu ze strony 14
Elementy budowlane, np.: lampy,
kratki wentylacyjne, mogą obciążać
konstrukcje tylko zgodnie z jej
nośnością
Większe obciążenia mogą być
mocowane tylko do osobnych
podwieszeń
Konstrukcje z wymaganiami
pożarowymi nie mogą być
obciążane dodatkowym
obciążeniem
Obciążenie naciskiem
wewnętrznym nie zostało wzięte
pod uwagę w wymienionych
powyżej danych dot. konstrukcji
Podane właściwości statyczne,
konstrukcyjne oraz dotyczące fizyki
budowli, zostaną osiągnięte tylko
przy wyłącznym zastosowaniu
zalecanych materiałów.

Szczelina dylatacyjna dla stropów
bez wymagań pożarowych

Zużycie materiału na m2 sufitu podwieszanego z płyty cementowej AQUAPANEL® Indoor,
Bez ścinków i strat, konstrukcja z łatami nośnymi i montażowymi
Materiał

Okładzina jednowarstwowa

Okładzina dwuwarstwowa

Łaty drewniane 40/60 wg EN 13964

5.3 mb

5.3 mb

Wkręty drewniane

6.3 sztuki

6.3 sztuki

Wieszaki bezpośrednie

3.5 sztuki

3.5 sztuki

Odpowiednie kołki

3.5 sztuki

3.5 sztuki

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor

1 m2

1 m2

Płyta gipsowo - kartonowa GKF, 12.5 mm

-

1 m2

Wkręty AQUAPANEL® Maxi

25 sztuki

25 sztuki

Blachowkręty

-

19 sztuki

Masa szpachlowa
– AQUAPANEL® Szara

0.7 kg

0.7 kg

Taśma do szczelin AQUAPANEL®

2.1 mb/m 2

2.1 mb/m 2

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor

ok. 50 g

ok. 50 g
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Podstawy kalkulacji
Podstawy kalkulacji dla systemów ściennych wykonanych z płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor (powierzchnia ścian: 2,70mx3,00m)
Pokrycie
Zużycie materiału
Płyta cementowa
Wkręty

Jednostka

AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Indoor, okładzina jednowarstwowa

Maxi

m

m2
1

2

sztuki

15

ml

50

Środek gruntujący do płyt
Indoor
(koncentrat przy rozcieńczeniu 1:2)
Masa szpachlowa do spoinowania – AQUAPANEL® Biała
(powierzchniowo, grubość ≥ 4mm)

g

ok. 40-60

kg

3.5

Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® Indoor

m2

1.1 m

AQUAPANEL®

kg na 1 mm grubości

ok. 1.7

15 Minut

-

1 Minuta

-

12-15 Minut

7 Minut

4-5 Minut

4-5 Minut

ok. 9 Minut
(± 2 Minut, w zależności
od jakości podłoża)

-

Klej do szczelin AQUAPANEL® (1 ładunek na 6,5m2)
AQUAPANEL®

Q4 Finish

Czas montażu
Montaż płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor,
łącznie z wkrętami i klejem do spoin
Środek gruntujący do płyt

AQUAPANEL®

Taśma do spoinowania płyt

Indoor

AQUAPANEL®

Indoor

AQUAPANEL® Q4 Finish

Podstawy kalkulacji dla systemów stropowych wykonanych z płyt cementowych
AQUAPANEL® Indoor (powierzchnia stropu: 3,00m x 4,00m)
Pokrycie
Zużycie materiału
Płyta cementowa
Wkręty

Jednostka

AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Taśma do szczelin

Indoor, okładzina jednowarstwowa m

Maxi

AQUAPANEL®

Indoor o szerokości 10cm

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor
Cementowa masa szpachlowa do spoinowania – AQUAPANEL®

25

m

2.1

2

g

ok. 40-60

kg

0.7

kg

3.5

Taśma do spoinowania płyt AQUAPANEL® Indoor

m2

1.1 m

AQUAPANEL®

1 mm grubości

ok. 1.7

Czas montażu (min.)

m
(montaż ręczny)

m2
(obróbka mechaniczna)

Montaż płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor, łącznie
z wkrętami, szpachlą i taśmą do spoin

18 Minut

-

Środek gruntujący do płyt AQUAPANEL® Indoor

1 Minuta

-

12-15 Minut

7 Minut

4-5 Minut

4-5 Minut

ok. 9 Minut
(± 2 Minut, w zależności od
podłoża)

-

Q4 Finish

2

Masa szpachlowa do spoinowania –
Taśma do spoinowania płyt
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sztuki

Masa szpachlowa do spoinowania –
AQUAPANEL® Biała (powierzchniowo, grubość ≥ 4mm)

AQUAPANEL®

®

Szara

m2
1

2

AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Q4 Finish

AQUAPANEL Cement Board Indoor

Indoor

Biała

Dane techniczne
Właściwości fizyczne płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor
Szerokość (m m )

900

Dłu gość (m m )

1200/2400
2500

Gru bość (m m )

12,5

Mini mały promień gięcia (m) dla płyty o szerokości 900 mm

3

Mini mały promień gięcia (m) dla płyty o szerokości 300 mm

1

Ciężar (kg/m2)

ok.15

Gęstość materiału wysuszonego (kg/m3)

ok.1050

Wytrzymałość na zginanie minimalna (N/mm2)

6

Współczyn n ik pH

12

Przewodn ość ciepln a (W/m K)

0,27

Rozszerzalność cieplna (10-6/ K)

7

Współczyn n ik dyfu zji pary wodn ej (µ )

30

Zmiany długości od suchego do nasycenia wodą (%)
Klasa m ateriałowa

0,1
Niepaln e,A1 zgodn ie z PN

Teksty ofertowe
Pozycja

Jednostka

Specyfikacja

1.1

m

Konstrukcja z szkieletu drewnianego,
rostaw osiowy słupków 600

1.2

m

Konstrukcja metalowa, pojedyncza,ocynkowane profile UW/CW,
rozstaw osiowy słupków 600 mm

2.1

m2

Materiał izolacyjny

3.1

m2

Dodatkowy pasek płyty jako łącznik
przy przedściankach

3.2

m2

Jednowarstwowa, obustronna okładzina (jednostroonna dla przedścianek) z
AQUAPANEL® Indoor, spoiny
zamknięte AQUAPANEL® (PU)
skręcanie za pomocą AQUAPANEL

Cena jednostkowa

Łączna cena

Dane techniczne
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Knauf Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 25
tel. (022) 57 25 100
fax (022) 57 25 102
Knauf w Internecie:
http://www.knauf.pl
AQUAPANEL®
www.aquapanel.com

