Obróbka
Transport i sk∏adowanie

Doci´cie

P∏yty przenosiç zawsze na
sztorc.
Przy
odstawianiu
uwa˝aç ˝eby nie uszkodziç
naro˝ników i kraw´dzi.

Wytrasowaç na p∏ycie przebieg
ci´cia. Zarysowaç no˝em p∏yt´
AQUAPANEL® Outdoor tak,
aby rozciàç w∏ókna wierzchniej
siatki zbrojàcej. Prze∏amaç
p∏yt´ wzd∏u˝ kraw´dzi ci´cia
i rozciàç siatk´ na spodniej
stronie.

Przed u∏o˝eniem p∏yt nale˝y
sprawdziç noÊnoÊç pod∏o˝a.
Paleta p∏yt AQUAPANEL®
Outdoor (w stanie dostawy)
obcià˝a pod∏o˝e ci´˝arem
oko∏o 900 kg.

Równe powierzchnie ci´cia
uzyskujemy
stosujàc
pi∏´
tarczowà z odsysaczem py∏u.
Powinny byç stosowane tarcze
diamentowe lub z twardych
stopów

P∏yty AQUAPANEL® Outdoor
nale˝y chroniç przed wilgocià
i warunkami atmosferycznymi
a˝ do ich zamontowania.
P∏yty, które uleg∏y zawilgoceniu, nale˝y przed monta˝em
obustronnie
osuszyç
na
poziomym pod∏o˝u.
Przechowywanie
p∏yt
w
Êrodowisku wilgotnym mo˝e
spowodowaç trwa∏e zwiàzanie
p∏yt ze sobà.

Wiercenie

P∏yty musza si´ przed zamontowaniem dopasowaç si´ do
warunków
atmosferycznych
(temperatura
i
wilgotnoÊç
powietrza). Podczas monta˝u
temperatura materia∏u i otoczenia nie mo˝e spaÊç poni˝ej
+5oC.
Ârodek
gruntujàcy
lub ok∏adzina nie mogà byç
nak∏adane czy montowane
przy temperaturach ni˝szych
ni˝ +5oC.
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Cement
Board
AQUAPANEL1 P∏yta
cementowa

Otwory instalacyjne (np. na
przewody elektryczne lub
rury) wycinamy pi∏à otworowà
lub
otwornicà.
Ârednica
otworu powinna byç oko∏o
10 mm wi´ksza od Êrednicy
przeprowadzanej instalacji.

Monta˝ p∏yt cementowych
AQUAPANEL® Outdoor
za pomocà wkr´tów

Âciany profilowane i konstrukcje
fasadowe

P∏yty
AQUAPANEL®
Outdoor
mocujemy
wkr´tami
AQUAPANEL® Maxi do konstrukcji. Do zamocowania p∏yt
do konstrukcji wspornikowej
drewnianej
nale˝y
u˝yç
wkr´tów
AQUAPANEL®
fasadowych - nierdzewnych.
W pierwszej kolejnoÊci mocujemy Êrodkowà cz´Êç p∏yty a
nast´pnie wzd∏u˝ kraw´dzi.
Podczas monta˝u p∏yta musi
ca∏opowierzchniowo przylegaç
do konstrukcji.

P∏yta cementowa
AQUAPANEL® idealnie nadaje si´ do
zastosowania przy konstruowaniu ∏uków i profilowanych Êcian.
Nale˝y je poddaç wst´pnemu
formowaniu
„na
sucho”
zanim zamontuje si´ p∏yty.
Przed
monta˝em
nale˝y
nagiàç powierzchni´ p∏yty
cementowej. Wàskie rysy
pojawiajàce
si´
na
powierzchni p∏yty nie wp∏ynà
negatywnie na parametry
odpornoÊciowe ani w∏asnoÊci
u˝ytkowe p∏yty. Nale˝y zamontowaç konstrukcj´ (w stosownie
uformowany ∏uk) tak, aby by∏a
dopasowana do wst´pnie uformowanej p∏yty cementowej
AQUAPANEL® Outdoor. Dla
niewielkich promieni polecamy
monta˝ dodatkowych s∏upków
i elementów wspornikowych.
Przy monta˝u s∏upków lub elementów wspornikowych nale˝y
dobieraç odleg∏oÊç nie wi´kszà
ni˝ 300 mm.
Promienie krzywizny p∏yty
cementowej
AQUAPANEL®
dopuszczalne sà a˝ do
wartoÊci ustalonych dla ca∏ej
konstrukcji.

Rozstaw wkr´tów ≤ 250 mm.
Odleg∏oÊç od kraw´dzi ≥ 15
mm.

15 mm

Wkr´ty nie mogà byç przekr´cone
w konstrukcji.

Uwaga: Prosimy o zwrócenie
uwagi na pozostawienie 3 - 5
milimetrowej spoiny mi´dzy
p∏ytami.

_ 3m
r: >

≤250 mm

Monta˝ p∏yt AQUAPANEL®
Outdoor bez uprzedniego
nawiercania p∏yt
Miejsca na wkr´ty sà oznaczone ma∏ym krzy˝ykiem na
p∏ytach cementowych.

Rozmiar p∏yty:
1200/2400/2500 x 900 mm
Minimalny promieƒ gi´cia ≥ 3 m
Rozmiar paska*:
1200/2400/2500 x 300 mm
Minimalny promieƒ gi´cia ≥ 1 m
Paski te nale˝y dociàç pod
wymiar we w∏asnym zakresie.
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