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®

P³yty cementowe AQUAPANEL,
technologia œcian zewnêtrznych

KNAUF AQUAPANEL

Innowacyjne
technologie budowlane

Wydajnoœæ przewy¿szaj¹ca ceg³ê i beton
Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL®
to zaawansowany system suchej zabudowy,
charakteryzuj¹cy siê unikalnym po³¹czeniem
zalet oszczêdnoœci, trwa³oœci i efektywnoœci,
niemo¿liwych do uzyskania w przypadku
ceg³y i prefabrykatów betonowych.
www.KNAUF-AQUAPANEL.com

Nowa koncepcja suchej œciany zewnêtrznej Knauf

Dziœ zaspokajamy wymagania jutra
Œciany zewnêtrzne tradycyjnie budowano w wiêkszoœci
z ceg³y i betonu – wypróbowanych i sprawdzonych
materia³ów, które towarzysz¹ ludzkoœci ju¿ od 5000 lat.
Jednak dzisiejsze zapotrzebowanie na budynki o
wysokiej wydajnoœci energetycznej okazuje siê coraz
trudniejsze do zaspokojenia przez ceg³ê i beton –
gruboœæ œcian musi czasem wynosiæ prawie 50 cm, aby
spe³niaæ rygorystyczne wymagania przepisów.
Teraz jednak firma Knauf opracowa³a now¹ koncepcjê
suchej œciany zewnêtrznej, specjalnie w odpowiedzi na
wymagania dnia dzisiejszego i przewiduj¹c technologie
przysz³oœci – system zapewniaj¹cy jakoœæ, z któr¹
konwencjonalne materia³y nie mog¹ siê równaæ.

Knauf wykorzystuje
niezwyk³¹ wiedzê, aby
wprowadziæ rozwój
zupe³nie nowej
koncepcji budownictwa
– uniwersalnego, bardzo
efektywnego systemu
suchej œciany
zewnêtrznej,
wspomaganego przez
us³ugi specjalistów i
wsparcie techniczne.

Kompletna œciana
z jednego Ÿród³a
Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® to
kompletny system. Wszystkie komponenty
firmy Knauf i jej partnerów s¹ zaprojektowane z
myœl¹ o wzajemnej kompatybilnoœci,
produkowane wedle najwy¿szych standardów i
poddane œcis³ej kontroli jakoœci.
Knauf dostarczy wszystkiego, co potrzebne,
aby zbudowaæ such¹ œcianê zewnêtrzn¹,
spe³niaj¹c¹ szczegó³owe wymagania
techniczne i estetyczne.
W sk³ad systemu wchodz¹ zewnêtrzne panele
p³yt cementowych AQUAPANEL® oraz
akcesoria do zewnêtrznego wykoñczenia,
profile Knauf, materia³y izolacyjne Knauf oraz
p³yty gipsowo-kartonowe Knauf, masy
szpachlowe, a tak¿e wewnêtrzne opcje
wykoñczeniowe.
_

Korzyœci ze œcian zewnêtrznych KNAUF AQUAPANEL®
Œciana zewnêtrzna KNAUF
AQUAPANEL® to
zaawansowany system
suchej zabudowy,
charakteryzuj¹cy siê
unikalnym po³¹czeniem zalet
w zakresie oszczêdnoœci,
trwa³oœci i efektywnoœci,
niedosiê¿nych dla ceg³y i
prefabrykatów betonowych.

Przyk³adowo, system ten mo¿e
osi¹gn¹æ wydajnoœæ
energetyczn¹ 0.20 W/m2K przy
gruboœci zaledwie 22 cm,
podczas gdy w przypadku
prefabrykatów betonowych z
izolacj¹ minimum wynosi 34
cm, a ponadto oferuje lepsz¹
izolacjê akustyczn¹ i
efektywnoœæ sejsmiczn¹.
A to dopiero pocz¹tek.
Korzystaj¹c ze œciany
zewnêtrznej KNAUF
AQUAPANEL® przy swoim
nastêpnym projekcie
budowlanym, doœwiadczysz
równie¿ korzyœci w
nastêpuj¹cych dziedzinach:

Wiêksza oszczêdnoœæ
– Szybsza budowa – nawet 27% oszczêdnoœci
czasu do koñca etapu wykañczania powierzchni, w
porównaniu z ceg³¹ i prefabrykatami betonowymi,
oznacza, ¿e budynek mo¿e byæ wczeœniej gotowy do
wynajmu lub sprzeda¿y*
– Szybsze zakoñczenie prac nad bry³¹ budynku
zapewnia ochronê przed warunkami
atmosferycznymi, co pozwala na wczeœniejsze
rozpoczêcie etapów wykañczania wnêtrza
– Nawet 8% zysku praktycznej wewnêtrznej
przestrzeni u¿ytkowej w porównaniu z
budownictwem ceglanym i betonowym pozwala
inwestorom uzyskaæ wiêkszy zwrot z inwestycji*
– Koszty inwestycji/udzia³ ogólnych kosztów
materia³ów budowlanych ni¿szy ni¿ w murarstwie
* Liczby oparte na studiach przypadków, str. 12, 13.

Trwa³oœæ

Efektywnoœæ

– Wiêksza przestrzeñ œcian daje wiêksz¹ wydajnoœæ
energetyczn¹ – œrednio 25% wiêcej przestrzeni przy
takim samym wspó³czynniku przenikania ciep³a jak w
budownictwie ceglanym i betonowym, co pozwala na
lepsz¹ zewnêtrzn¹ izolacjê termiczn¹*

– Zachowanie podczas po¿aru oraz
efektywnoœæ dŸwiêkowa i cieplna s¹
porównywalne z budownictwem ceglanym i
betonowym, ale przy wiêkszej przestrzeni
œcian i l¿ejszej konstrukcji

– Nawet o 50% mniejsze zapotrzebowanie na energiê
pierwotn¹ i nawet o 30% ni¿szy poziom emisji CO2,
za spraw¹ smuk³ej konstrukcji i mniejszej masy*

– £atwy dostêp do infrastruktury budowlanej

– Lepsze oddzia³ywanie na œrodowisko za spraw¹
ograniczonego wykorzystania surowców naturalnych
* Liczby oparte na porównaniu ze str. 8 i na studiach
przypadków, s. 14,15.

– Materia³ idealny do napraw elewacji, gdy¿
nie jest wymagane wzmacnianie
podstawowej struktury budynku
– Wiêksza swoboda projektowania i giêtkoœæ
przy tworzeniu krzywizn (promieñ do 1 m)
– Najwy¿sza efektywnoœæ sejsmiczna

Krótko mówi¹c – wybierz œcianê zewnêtrzn¹ KNAUF AQUAPANEL® do swego nastêpnego
projektu, a odniesiesz korzyœci z wydajnoœci dopasowanej do przynoszenia najwy¿szego
zwrotu z inwestycji na ka¿dym etapie – od pocz¹tkowego planowania, przez budowê, a¿ po
zajmowanie i u¿ytkowanie budynku.

_

Wiêksza oszczêdnoœæ

Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® oferuje szereg oszczêdnoœci
w porównaniu z konwencjonalnymi technikami budowlanymi dla
inwestorów i architektów.
Oprócz konkretnych oszczêdnoœci,
zademonstrowanych na nastêpnych stronach,
œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL®
oferuje specyficzne korzyœci zwi¹zane z
such¹ zabudow¹, które sprzyjaj¹ ograniczeniu
czasu budowy, w tym:
– Szybsze zakoñczenie prac nad bry³¹
budynku, umo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie
wykañczania wnêtrza, po³o¿enia wylewki itp.
w najwczeœniejszym mo¿liwym momencie,
podczas gdy zewnêtrze ci¹gle jest
wykañczane
– Krótszy czas schniêcia oznacza mniejsze
zu¿ycie energii w fazie konstrukcji i w
pierwszym roku schniêcia

– Ograniczenie czasu ustawiania rusztowañ
– £atwiejsze zarz¹dzanie placem budowy ze
wzglêdu na mniejsz¹ koniecznoœæ wspó³pracy
ró¿nych specjalnoœci – wymagane s¹ jedynie
umiejêtnoœci w zakresie suchej zabudowy
– Kompletny system produkcji typu „na czas” (justin-time) firmy Knauf
– Materia³y lekkie w dostarczaniu/przechowywaniu
– Elastycznoœæ w przypadku modernizacji i odnowy
w fazie pokonstrukcyjnej
– Elewacjê mo¿na demontowaæ stopniowo pod
koniec jej okresu przydatnoœci, na rzecz bardziej
efektownego recyklingu

Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® zapewnia
wspó³czynnik przenikania ciep³a wy¿szy o œrednio 25% przy cieñszych œcianach

Wspó³czynnik przenikania ciep³a
d = gruboœæ konstrukcji (mm)

0.26 W/m²K
d

0.24 W/m²K
d

0.22 W/m²K
d

0.20 W/m²K
d

Beton komórkowy
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/

/

/
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365
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490
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490

/

/

295

315

315

335

Beton lekki
Ceg³a lekka
Ceg³a silikatowa + ZSKIC*

+ ZSKIC 120 mm + ZSKIC 140 mm

195
Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL ®
Podwójna metalowa œcianka dzia³owa

190

+ ZSKIC 140 mm + ZSKIC 160 mm

215

220

(z izolacj¹ 120 mm) (z izolacj¹ 150 mm) (z izolacj¹ 160 mm) (z izolacj¹ 160 mm)

* Zewnêtrzny system kompozytowy izolacji cieplnej.

Wiêkszy zwrot z inwestycji
Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL®, za
spraw¹ cieñszej konstrukcji œcian, zapewnia
zyski z praktycznej wewnêtrznej powierzchni
u¿ytkowej w porównaniu z budownictwem
ceglanym i betonowym. W rezultacie mo¿na
osi¹gn¹æ zyski netto z powierzchni o wysokoœci
do 8%.*
Poniewa¿ œciana zewnêtrzna KNAUF
AQUAPANEL® oferuje zyski z powierzchni w
porównaniu z tradycyjnymi systemami
budowlanymi, zwiêkszony zostaje potencja³
wynajmu, co umo¿liwia wy¿sze zwroty z
inwestycji.

Szybszy zwrot z inwestycji
Jako nowatorski system oparty na technologii
suchej œciany, œciana zewnêtrzna KNAUF
AQUAPANEL® umo¿liwia szybsz¹ budowê –
mo¿na zaoszczêdziæ a¿ 27% czasu do koñca
etapu wykañczania powierzchni* w porównaniu z
budownictwem ceglanym i betonowym. Budynek
mo¿na wiêc sprzedaæ lub wynaj¹æ wczeœniej, co
skutkuje szybszym zwrotem z inwestycji.
Rzeczywista wartoœæ zale¿y od rodzaju
konstrukcji.
*Liczby oparte na studiach przypadków, str. 1214.

Potencjalne oszczêdnoœci/ni¿sze koszty
inwestycji mo¿na osi¹gn¹æ w oparciu o koszty
materia³u i robocizny. Udzia³ kosztów
materia³ów budowlanych oraz robocizny przy
œcianie zewnêtrznej KNAUF AQUAPANEL® jest
ni¿szy ni¿ w tradycyjnym murarstwie.
Mniejsza masa (a¿ o 75%) umo¿liwia uzyskanie
tañszej konstrukcji noœnej ni¿ ta z ceg³y lub
prefabrykatów betonowych.*

Wiêkszy zwrot z inwestycji

_

Wiêksza oszczêdnoœæ

Kalkulacja porównawcza
dla trzykondygnacyjnego
budynku biurowego

Wiêksza powierzchnia wewnêtrzna

Porównanie trzech systemów
Poni¿ej znajduje siê analiza budowy
typowego budynku biurowego oraz
porównanie tradycyjnych konstrukcji
murarskich z such¹ zabudow¹ z
u¿yciem systemu œciany zewnêtrznej
KNAUF AQUAPANEL®.
Niniejsze kalkulacje porównawcze,
wykonane przez prof. dr. in¿.
architektury Berta Bielefelda z
Uniwersytetu Siegen w Niemczech,
obejmuj¹ takie czynniki istotne w
bran¿y nieruchomoœci, jak
inwestycje, koszty, czas budowy,
logistyka placu budowy, obs³uga
budynku w ci¹gu jego okresu
u¿ytkowania oraz dochodowoœæ z
punktu widzenia bran¿y
nieruchomoœci.
Studia przypadków dowodz¹, ¿e
œciana zewnêtrzna KNAUF
AQUAPANEL® zapewnia
rzeczywiste korzyœci inwestorom i
personelowi budowlanemu.

Uwaga: we wszystkich systemach wspó³czynnik przenikania ciep³a wynosi 0.23 W/m2K.

System 1

Mur z izolacj¹ + otynkowanie

System 2

Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® + otynkowanie

System 3

Lekkie ceg³y gliniane + otynkowanie

Zysk przestrzeni plus zwiêkszony potencja³ wynajmu
Podstawa kalkulacji
2
Powierzchnia
pod³ogi, m2

Zamkniêta powierzchnia pod³ogi brutto

Studium przypadku:
Projekt:
Budynek mieszkalny
– Attemgasse 5,
Wiedeñ, Austria

3,441.00

Strata powierzchni – korytarze, windy itp., które nie podlegaj¹ wynajmowi

206.37

Œciany wewnêtrzne/dzia³owe w budynku

134.97

Powierzchnia pod³ogi netto, w tym œciana zewnêtrzna (1)

3,099.66

Zysk powierzchni
Gruboœæ
œcian (m)

D³ugoœæ
elewacji
(m)

Powierzchnia
pod³ogi œciany
zewnêtrznej
(m2) (2)

Powierzchnia netto Strata
minus powierzchnia powierzchni % straty
œciany zewnêtrznej
pod³ogi (m2) powierzchni
(1-2)

System 1
Mur z izolacj¹
+ otynkowanie

0.385

446.22

171.79

2,927.87

37.92

1.3%

System 2
Œciana zewnêtrzna
KNAUF AQUA PANEL ®
+ otynkowanie

0.3

446.22

133.87

2,965.79

0

0

446.22

232.03

2,867.63

98.17

3.42%

0.52
System 3
Lekkie ceg³y gliniane
+ otynkowanie

Powy¿sza kalkulacja wykazuje, ¿e budynek biurowy wybudowany z
u¿yciem systemu œciany zewnêtrznej KNAUF AQUAPANEL® zapewnia
zysk przestrzeni w porównaniu z tradycyjnymi systemami budownictwa.

Potencjalny wzrost czynszu
Powierzchnia
do wynajêcia,
m2

System 1
Mur z izolacj¹
+ otynkowanie

2,927.87

System 2
2,965.79
Œciana zewnêtrzna
KNAUF AQUA PANEL ®
+ otynkowanie
System 3
Lekkie ceg³y gliniane 2,867.63
+ otynkowanie

Roczny czynsz (przy
za³o¿eniu: 10
€/m2/rok)

Potencjalna
strata czynszu

% potencjalnej
straty czynszu

€ 351,343.84

€ 4,551.44

1.3%

€ 355,895.28

€0

0

€ 344,382.80

€ 11,779.68

3.4%

Ca³kowity zysk powierzchni
skutecznej wynosi tu 70 - 80
m, ok. 2.4%, jak obliczy³ Peter
Raab z biura Baumschläger
Eberle, którego komentarz
brzmi:
“To znakomity budynek
mieszkalny. Jestem pewien, ¿e
tak wygl¹da przysz³oœæ
budownictwa
mieszkaniowego!”
ród³o: biuro architektoniczne
Baumschläger Eberle

Powy¿sza kalkulacja wykazuje, ¿e tego typu budynek biurowy z
systemem œciany zewnêtrznej KNAUF AQUAPANEL® przynosi
do 3,4% wy¿szy czynsz w porównaniu z tradycyjnymi
systemami budownictwa, ze wzglêdu na zysk powierzchni
wewn¹trz budynku.
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Wiêksza oszczêdnoœæ

Szybsza budowa

More interior space

Czas budowy w dniach
System 1

Mur z izolacj¹ + otynkowanie

24

System 2 Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® + otynkowanie
System 3

14

Lekkie ceg³y gliniane + otynkowanie

18

24

0

Powy¿sza kalkulacja wykazuje, ¿e œcianê
zewnêtrzn¹ KNAUF AQUAPANEL® Exterior
Wall mo¿na zbudowaæ szybciej o 10 dni, co
oznacza oszczêdnoœæ czasu o 18.5% przed
zakoñczeniem etapu budowy bry³y budynku.
Jeszcze wiêcej czasu (26.7%) mo¿na
zaoszczêdziæ przed zakoñczeniem fazy
tynkowania.

18

18

12

18

14

24

32

12

42 44

Budowa œciany
Monta¿ okien
Tynkowanie, dla Systemu 1
tak¿e monta¿ izolacji cielnej

54

60

Studium przypadku:
Projekt: Budynek
administracyjny DELTA
Stahl – Barsinghausen,
Niemcy

Build faster

Ni¿sze koszty inwestycji
Koszty materia³u œciany zewnêtrznej plus koszty robocizny*
Façade

Ca³kowity odsetek kosztów budowy

System 1
Mur z izolacj¹ + otynkowanie

3.32%

System 2
P³yta zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® + otynkowanie

2.50%

System 3

3.00%

Lekkie ceg³y gliniane + otynkowanie

Konwencjonalne œciany zewnêtrzne stanowi¹ do 3.32%
kosztów materia³ów budowlanych oraz robocizny w
budynku (wartoœci ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od rodzaju
budynku). W systemie p³yty zewnêtrznej KNAUF
AQUAPANEL® koszty materia³ów i robocizny wynosz¹
zaledwie 2.5% ogólnych kosztów, co oznacza
oszczêdnoœci do 25% w bezpoœrednim porównaniu z
budownictwem konwencjonalnym.
*Kalkulacje s¹ oparte na kosztach budowy BKI cz.2
(Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern
GmbH / Centrum Informacyjne Kosztów Budowy Niemieckiej Izby
Architektów) i wykorzystuj¹ rzeczywiste ceny rynkowe.

Dziêki p³ycie zewnêtrznej KNAUF
AQUAPANEL® budowê
zakoñczono w ci¹gu 6 miesiêcy.
Obliczono, ¿e ostateczna
konstrukcja mia³a 4-10 razy
mniejszy ciê¿ar œcian (obliczenia
oparte na za³o¿eniu sta³ego
wspó³czynnika przenikania ciep³a
dla p³yty zewnêtrznej KNAUF
AQUAPANEL® i ró¿nych
tradycyjnych metod
budowlanych).*
Obliczenia obszaru skutecznego
wykazuj¹, ¿e mo¿liwy do
osi¹gniêcia jest zysk rzêdu 3 –
8.4%.
*Uwaga: Przyk³ad i porównanie z
budynku biurowego w Barsinghausen w
Niemczech dotyczy nastêpuj¹cych
tradycyjnych metod budownictwa: ceg³a
silikatowa, ceg³a kratówka, beton
napowietrzony, beton mieszany na
placu budowy oraz beton
prefabrykowany.
Badanie przeprowadzone przez KlausaMichaela Henslera z firmy intago
GmbH, zlecone przez firmê Knauf
Perlite.
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Trwa³oœæ

Lepsza wydajnoœæ energetyczna

P³yta zewnêtrzna
KNAUF AQUAPANEL®
zapewnia lepsze
oddzia³ywanie na
œrodowisko i ni¿szy
poziom emisji CO2 w
porównaniu z
konwencjonalnymi
technikami
budowlanymi.

Redukcja energii pierwotnej

– Systemy p³yty zewnêtrznej KNAUF
AQUAPANEL® zapewniaj¹ œrednio o 25%
wiêcej przestrzeni, ni¿ w budownictwie
ceglanym i betonowym, przy tym samym
wspó³czynniku przenikania ciep³a. Przestrzeñ
tê mo¿na wykorzystaæ na lepsz¹ izolacjê
ciepln¹, co zmniejsza zapotrzebowanie na
energiê pierwotn¹ przeznaczon¹ do
ogrzewania i ch³odzenia.*
– System p³yty zewnêtrznej KNAUF
AQUAPANEL® zawiera oko³o 30% masy
materia³u na m2 powierzchni œciany w
porównaniu z konwencjonaln¹ konstrukcj¹
ceglan¹. (Zawiera oko³o 25% w porównaniu z
konstrukcj¹ betonow¹.) Skutkiem tego jest
zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ ni¿sze
do 50% w porównaniu z tradycyjnymi
metodami budowlanymi.
* Liczba oparta na studium przypadku ze str. 8.

Ni¿sza emisja CO2
Kalkulacja porównawcza wykazuje, ¿e poziom CO2*
w przypadku p³yty zewnêtrznej KNAUF
AQUAPANEL® jest mniejszy o oko³o 30% na m²
powierzchni œciany w porównaniu z podobn¹ œcian¹
ceglan¹ i betonow¹.

Zmniejszone zu¿ycie surowców
naturalnych/mniejsze
zanieczyszczenie
– Zmniejszone zu¿ycie surowców
naturalnych w produkcji ma znacz¹cy
wp³yw na trwa³oœæ konstrukcji

C02 / m 2
System 1 Mur z izolacj¹ + otynkowanie

30.40 kg

System 2 P³yta zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® + otynkowanie 21.33 kg
System 3 Lekkie ceg³y gliniane + otynkowanie

40.20 kg

*Poziom emisji CO2 oparty na produkcji materia³ów.

– Mniejsze koszty transportu i energii ze
wzglêdu na mniejszy ciê¿ar
– Oszczêdnoœæ wody na placu budowy ze
wzglêdu na technikê suchej zabudowy
– Demonta¿/recykling na koñcu okresu
u¿ytkowania jest ³atwiejszy: odpady
mo¿na rozdzieliæ wed³ug rodzaju
materia³u, zatem iloœæ odpadów jest
zmniejszona, a stopieñ recyklingu –
wy¿szy.

P³yta cementowa KNAUF AQUAPANEL® Outdoor jest w 100% wodoodporna i ca³kowicie nieorganiczna, nie
ma zatem ryzyka pleœni. Spe³nia ona najœciœlej wymogi bezpiecznego i higienicznego œrodowiska wewn¹trz
budynku, zgodne z certyfikatem Niemieckiego Instytutu Biologii Budownictwa w raporcie nr 3006-214. P³yty
gipsowe Knauf równie¿ maj¹ certyfikat Niemieckiego Instytutu Biologii Budownictwa.
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Studium przypadku:
Projekt: Budynek
u¿ytecznoœci publicznej
– Najwy¿szy S¹d
Administracyjny
Republiki Bu³garii, Sofia

P³yta zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL®
zapewnia wy¿sz¹ efektywnoœæ w
porównaniu z konwencjonalnymi
technikami budownictwa.

Cechy fizyczne
– Odpornoœæ na ogieñ – 30-120 minut; komponenty niepalne
(Klasa materia³u budowlanego wed³ug EN 13501: A1 niepalne);
p³yta zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL® spe³nia wymagania
prawne w ka¿dej dziedzinie

Na szczycie budynku
dobudowano
dodatkowe piêtro bez
koniecznoœci
wzmacniania
podstawowej
struktury budynku, ze
wzglêdu na lekkoœæ
konstrukcji. Mo¿liwe
by³o zachowanie stylu
oryginalnej elewacji.
Czas konstrukcji, od
planowania do
zakoñczenia budowy,
wynosi³ tylko 7
miesiêcy, w czasie
których dzia³alnoœæ
s¹du odbywa³a siê
bez przeszkód.

– Izolacja akustyczna: 61 dB jest ³atwa do uzyskania przy
ciê¿arze 69 kg/m². Poniewa¿ jest to system zintegrowany,
wystarczy zmieniæ tylko jeden komponent, aby uzyskaæ lepsz¹
izolacjê akustyczn¹
– Izolacja cieplna: 0.20 W/m2K przy gruboœci 22 cm, w
porównaniu z minimum 34 cm dla prefabrykatów betonowych
³¹cznie z izolacj¹

Szybka i prosta renowacja
– Istniej¹ce elewacje mo¿na zast¹piæ p³yt¹ zewnêtrzn¹ KNAUF
AQUAPANEL® bez koniecznoœci wzmacniania podstawowej
struktury budynku, ze wzglêdu na niski ciê¿ar
– Konstrukcja œciany kurtynowej umo¿liwia uwzglêdnienie
dodatkowej izolacji cieplnej
– Kiedy funkcjonalnoœæ budynku wymaga zmiany, mo¿liwa jest
³atwa modernizacja. Demonta¿ i monta¿ odbywaj¹ siê szybko.
Zmiany w rozplanowaniu piêtra czy w koncepcji ochrony
przeciwpo¿arowej lub akustycznej, podobnie jak dobudowa
dodatkowych kondygnacji, mog¹ zostaæ zrealizowane szybko i z
³atwoœci¹.

Najwy¿sza efektywnoœæ
sejsmiczna

Studium przypadku:
Projekt:
Próba sejsmiczna –
Ateny, Grecja

System œciany zewnêtrznej KNAUF AQUAPANEL® jest idealny
dla stref sejsmicznych ze wzglêdu na niski ciê¿ar w³asny. Lekkie
konstrukcje maj¹ ni¿sze ryzyko awarii i mniejsz¹ mo¿liwoœæ
uszkodzenia w przypadku awarii. W razie trzêsienia ziemi
mo¿liwa jest ³atwa odbudowa i naprawa.
Poniewa¿ stalowe konstrukcje noœne charakteryzuj¹ siê
plastycznym zachowaniem pod wp³ywem obci¹¿eñ, stanowi¹
podstawow¹ opcjê wobec obci¹¿eñ wystêpuj¹cych podczas
trzêsieñ ziemi. W przypadku dynamicznych obci¹¿eñ, obecna
energia ulega rozproszeniu. Obci¹¿enie sejsmiczne w przypadku
sztywnych elementów konstrukcji jest prawie trzykrotnie wy¿sze
ni¿ w przypadku suchej zabudowy. Poza tym naprê¿enie w³asne
prostopad³e do p³aszczyzny komponentu jest zmniejszone, a
ryzyko uszkodzenia lub kontuzji – ni¿sze.

Wype³nienie murowane

Wype³nienie suche

Ciê¿ar w³asny (kN)

8107

6160

Wspó³czynnik dobroci q

2.0

4.0

Obci¹¿enie sejsmiczne na punkt bazowy (kN)

2919

1109

Œciana zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL®
jest stabilna zarówno „w p³aszczyŸnie”, jak i
„poza p³aszczyzn¹”. Widaæ tu znaczenie
mocowania œrubowego dla plastycznoœci
lekkiej konstrukcji.

Próby wykaza³y, ¿e ze wzglêdu na
pozytywny efekt odkszta³cania oraz
plastycznoœæ lekkiej konstrukcji, si³a
oddzia³uj¹ca na konwencjonaln¹ œcianê jest
w porównaniu 3 razy wiêksza. Wynika to z
wiêkszego ciê¿aru i sztywnoœci œciany
ceglanej i betonowej.

Na stalowej konstrukcji
zbudowano kompletny, lekki
dom o dwóch kondygnacjach
przy u¿yciu p³yty zewnêtrznej
KNAUF AQUAPANEL®.

V
V

V
V

D

Dom zosta³ poddany rygorystycznym
próbom:
– Wygiêcia sinusoidalne o niskiej
amplitudzie w osiach X, Y i Z
– Dwuosiowe obci¹¿enie sejsmiczne:
100% w osi poziomej i 70% w osi
pionowej
– Trzyosiowe obci¹¿enie sejsmiczne:
100% w obu osiach poziomych i 70% w
osi pionowej
– Próba wartoœci szczytowej
przyspieszenia drgañ gruntu o sile 1 g
Udowodnione zosta³o, ¿e nie doznaj¹c
uszkodzeñ struktury ani elewacji nawet
przy przyspieszeniu 1 g, p³yta
zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL®
stanowi alternatywê dla muru w strefach
sejsmicznych za spraw¹ niewielkiego
ciê¿aru, wysokiej plastycznoœci i
wysokiej odpornoœci na ruch poza
p³aszczyzn¹.
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Wiêksza swoboda projektowania

Wiêksza swoboda projektowania

System œciany
zewnêtrznej
KNAUF
AQUAPANEL®
umo¿liwia nowe,
interesuj¹ce
projekty dla
wszystkich typów
wykoñczeñ
zewnêtrznych.

Studium
przypadku:
Projekt: Centrum
handlowe Boom,
Ateny, Grecja

Projekt:
Centrum handlowe
Boom, Ateny, Grecja
P³yta zewnêtrzna KNAUF
AQUAPANEL® umo¿liwia
alternatywne rozwi¹zania, na
przyk³ad œlepe fasady.
Centrum handlowe Boom w
Atenach to zapadaj¹cy w
pamiêæ punkt orientacyjny o
przyci¹gaj¹cym wzrok
wygl¹dzie, który
zdecydowanie wyró¿nia siê z
krajobrazu, czêœciowo
w³aœnie dziêki œlepej fasadzie.

1 _1

P³yta zewnêtrzna KNAUF
AQUAPANEL®
Innowacja bez ryzyka
System p³yty zewnêtrznej KNAUF AQUAPANEL® umo¿liwia wybór
opcji projektu, wykoñczeñ i efektów.

Monolityczne

Budownictwo mieszkaniowe,
Senigalia, W³ochy

Muzeum sztuk piêknych,
Kerteminde, Dania

Bry³a budynku ukryta za dekoracyjn¹ ok³adzin¹

Klimahaus 8° Ost, Bremerhaven,
Niemcy

Siedziba firmy budowlanej,
Hoevelaken, Holandia

Teatr Stary, Dessau, Niemcy

Hotel Adam & Eve, Antalya, Turcja

Muzeum Akropolu, Ateny, Grecja

John Deere Showroom, Madryt, Hiszpania
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P³yta zewnêtrzna KNAUF AQUAPANEL®
Innowacja bez ryzyka

Krzywizny

Cornelia Diamond Resort, Antalya, Turcja

Hotel Elounda Beach, Kreta, Grecja

Nadbudowa/dodatkowe piêtr

Najwy¿szy S¹d Administracyjny
Republiki Bu³garii, Sofia

Hotel Sheraton, Sofia, Bu³garia

Wsparcie od pocz¹tku do zakoñczenia prac

Firma Knauf anga¿uje siê w zapewnianie
najlepszych, innowacyjnych rozwi¹zañ
technicznych oraz dostarczanie pomocy na
wysokim poziomie.
Nasi konsultanci podejm¹ wspó³pracê, aby zapewniæ jak najlepsze
rozpoczêcie twojego projektu.
Mo¿emy pomóc w rozwiniêciu indywidualnych zaleceñ
systemowych w celu oszczêdnoœci kosztów i zmniejszenia ryzyka.
Nale¿¹ do nich demonstracje systemu, testy prototypów produktu
oraz konsultacje na placu budowy.
Dziêki naszym najnowoczeœniejszym fabrykom i regionalnym
magazynom, mo¿esz uzyskaæ dostawê na czas oraz gotowy
dostêp do materia³ów budowlanych od rêki – wa¿na okolicznoœæ
przy napiêtym harmonogramie budowy

.P³yta zewnêtrzna
KNAUF AQUAPANEL®
to unikalny system o
wielu udowodnionych
zaletach.
Na w³asn¹ proœbê
otrzymujesz wiêcej, ni¿
tylko wysoce efektywn¹
p³ytê: otrzymujesz
ekspertyzê organizacji
poœwiêconej pomocy w
realizacji twoich pomys³ów.
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Wszelkie zmiany techniczne zastrze¿one.
Wa¿ne s¹ tylko aktualnie wydrukowane
instrukcje. Nasza gwarancja ogranicza siê
wyraŸnie do naszych produktów w stanie
nieuszkodzonym. W³asnoœci konstrukcyjne i
strukturalne oraz w³aœciwoœci fizyczne
budynków, stanowi¹ce o cechach systemów
Knauf, gwarantuje tylko wy³¹czne
wykorzystanie komponentów systemu Knauf
b¹dŸ innych produktów wyraŸnie
rekomendowanych przez firmê Knauf.
Wszystkie iloœci aplikacji oraz iloœci
dostarczania s¹ oparte na danych
empirycznych, niemo¿liwych do ³atwego
przeniesienia na odmienne obszary. Wszelkie
prawa zastrze¿one. Wszelkie poprawki,
przedruki oraz kopie, tak¿e fragmentów,
wymagaj¹ wyraŸnej zgody firmy KNAUF
PERLITE, Kipperstrasse 19, 44147
Dortmund, Niemcy.

AQUAPANEL ®
to zarejestrowany znak towarowy.

AQUAPANEL ® to zaawansowany technicznie
system budowlany. Poniewa¿ jest to system,
obejmuje on wyraŸny, stopniowy proces od idei
projektu do jego ukoñczenia. Panele, akcesoria i
us³ugi AQUA PANEL ® dzia³aj¹ wspólnie – mo¿esz
byæ pewien, ¿e twój projekt bêdzie realizowany na
wszystkich p³aszczyznach zgodnie z planem.
www.KNAUF-AQUAPANEL.com
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