Systemy wentylowane
Konstrukcja
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Opis
1 P∏yta
cementowa
AQUAPANEL®
Outdoor
2 Masa szpachlowa do spoinowania 		
AQUAPANEL® - Szara
3 TaÊma
do
spoin
AQUAPANEL®
Outdoor – (10 cm)
4 Zaprawa klejowa i zbrojeniowa 		
AQUAPANEL® Exterior Basecoat
5 Siatka zbrojaca do p∏yt AQUAPANEL®
Outdoor
6 Ârodek
gruntujacy
AQUAPANEL®
Outdoor
7 Tynk
AQUAPANEL®
silikonowo
– ˝ywiczny AQUAPANEL® lub tynk 		
AQUAPANEL® akrylowy - Bia∏y
8 Kontr∏aty
9 ¸aty
10 Materia∏ izolacyjny
11 Sztywna podstruktura
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Monta˝ - system wentylowany
1. Monta˝ ∏at.
1.1 ¸aty powinny posiadaç
minimalne
wymiary
przekroju 24x60 mm w rozstawie maksymalnym co 60
cm. Aby podwy˝syç izolacj´
cieplnà, mo˝na wype∏niç dodatkowo przestrzeƒ pomi´dzy
∏atami materia∏em ocieplajàcym.

1.2 W naro˝nikach ∏aty montujemy z zak∏adem i nast´pnie
je skr´camy.

1.3 ¸aty montowane sà dodatkowo wokó∏ otworów drzwiowych lub okiennych.
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AQUAPANEL1 P∏yta cementowa

Technolog

2. Mocowanie kontr∏at
2.1
Po monta˝u ∏at,
montowane sà kontr∏aty w
rozstawie co 60 cm. Aby
zapewniç optymalny monta˝
ok∏adziny, nale˝y zastosowaç elementy o przekroju
24 x 80 mm.

2.2 Dooko∏a otworów montujemy dodatkowo do ∏at
noÊnych kontr∏aty.

3.2 P∏yty AQUAPANEL®
Outdoor uk∏adamy
poziomowzgl´demkonstrukcji
monta˝owej. Pomi´dzy
p∏ytami zostawiamy spoin´
o szerokoÊci 3-5 mm (mo˝na
wykorzystaç do tego celu
podk∏adki dystansowe).
W trakcie monta˝u kolejnych
rz´dów p∏yt nale˝y zwróciç
uwag´ na to, aby spoiny
pionowe mi´dzy p∏ytami
w poszczególnych rz´dach
by∏y przesuni´te wzgl´dem
siebie o co najmniej jeden
rozstaw osiowy elementów
konstrukcji monta˝owej.

2.3 W cz´Êci górnej o dolnej
elewacji umieszczamy perforowany profil wentylujàcy.

3. Monta˝ p∏yt cementowych
AQUAPANEL®
Outdoor.
Mocowanie
ok∏dziny przy pomocy
wkr´tów.
3.1 P∏yty AQUAPANEL®
Outdoor mocujemy wkr´tami
systemowymi do konstrukcji.
W pierwszej kolejnoÊci mocujemy Êrodkowà cz´Êç p∏yty, a
nast´pnie przy kraw´dziach.
W trakcie monta˝u p∏yta cementowa musi przylegaç do
konstrukcji. Rozstaw wkr´tów
≥ 250 mm. Odleg∏oÊç
wkr´tów od kraw´dzi ≥ 15
mm. Wkr´ty nie mogà byç
"przekr´cone" w konstrukcji

gia monta˝u
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