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

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

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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