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Âciany zewn´trzne wentylowane na 
szkielecie drewnianym
Zewn´trzna Êciana noÊna z wentylowanà fasadà, Rw ≤ 50 dB

Konstrukcja Êciany zewn´trznej RW ≤ 50 dB wedle raportu do 
Atestu numer 42 000 1276
Ok∏adzina zewn´trzna z p∏yty cementowej AQUAPANEL® 
Outdoor z systemem tynkarskim AQUAPANEL®:
• Na ∏atach g∏ównych i noÊnych
• Mocowana wkr´tami fasadowymi AQUAPANEL® 
• Druga warstwa przenoszàca wod´ z membranà izolacyjnà 
AQUAPANEL® Tyvek Stucco Wrap
• Z p∏yty gipsowo w∏óknowej, np. Knauf Vidiwall , 
15 mm
• We∏na mineralna
• Warstwa ochronna PE 0,3 mm, 170 g/m2

• Ok∏adzina wewn´trzna z p∏yt Knauf GKF, 12,5 mm
• Wedle raportu do Atestu numer 420001276 – MPA NRW

Konstrukcja

Âciana zewn´trzna Âciana zewn´trzna z p∏yty OSB/gipsowo w∏óknowej oraz p∏yty 
cementowej AQUAPANEL Outdoor na ∏atach wyposa˝onych w ∏uki.

Konstrukcja Êciany zewn´trznej z OSB / p∏yty gipsowo 
w∏óknowej

Ok∏adzina zewn´trzna z p∏yty cementowej AQUAPANEL® 
Outdoor z systemem tynkarskim AQUAPANEL®
• Na ∏atach noÊnych
• Druga warstwa p∏yt OSB lub Knauf Vidiwall, 15 mm
• We∏na mineralna
• Warstwa ochronna PE 0,2 mm
• Ok∏adzina wewn´trzna z p∏yt Knauf GKB, 12,5 mm
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DylatacjaNaro˝nik zewn´trzny Szczegó∏ wewn´trznego naro˝nika ze z∏àczem 
z dylatacjà

Specjalne uwagi do konstrukcji AQUAPANEL®:
• W konstrukcjach przedstawionych powy˝ej p∏yta cementowa 
AQUAPANEL® Outdoor mocowana jest do pionowych ∏at za 
pomocà wkr´tów fasadowych
• ¸aty pionowe winny mieç minimalnà szerokoÊç 80 mm w celu 
uwzgl´dnienia odnoÊnych spoin na kraw´dziach mocowaƒ.
• Alternatywnà technikà mocujàcà jest zastosowanie klamer 
z drutu stalowego lub ko∏ków rozporowych. We wspó∏pracy 
z Haubold–Kihlberg GmbH Hemmingen przygotowano na ten 
temat baz´ danych.
• W budynkach z kraw´dzià gzymsu na wysokoÊci ponad 
8 metrów rozstaw osiowy pionowych profili wspornikowych 
winien zostaç zmniejszony do 300 mm w strefie naro˝nej i 
kraw´dziowej fasady. 
• W odpowiednich miejscach nale˝y u˝yç folii 
impregnowanej.
• Winno si´ tutaj zastosowaç dylatacje w odst´pach 
przynajmniej 15 metrowych, aby zrekompensowaç 
odkszta∏cenia spowodowane napr´˝eniami. Zaleca si´ monta˝ 
dodatkowych poziomych dylatacji w strefie stropowej w celu 
zrekompensowania odkszta∏ceƒ drewnianego szkieletu.

Uwaga: Wszelkie szczegó∏owe rysunki s∏u˝à jedynie celom 
poglàdowym. JeÊli konstrukcje Êcian ró˝nià si´, szczegó∏y 
zilustrowane sà dla przyk∏adu przy u˝yciu odnoÊnej konstrukcji 
warstwowej

Opis
1  P∏yta cementowa  
 AQUAPANEL® 
2  Membrana izolacyjna  
 AQUAPANEL® Tyvek  
 StuccoWrap™
3  System tynkarski  
 AQUAPANEL®
3.1  Zaprawa klejowa  
 AQUAPANEL® Exterior  
 Basecoat
3.2  Siatka zbrojàca  
 AQUAPANEL®  
 zewn´trzna
3.3  Ârodek gruntujàcy  
 AQUAPANEL® -  
 zewn´trzny
3.4  Tynk silikonowo - ˝ywiczny  
 AQUAPANEL® lub tynk  
 akrylowy AQUAPANEL® -  
 Bia∏y
6  Masa szpachlowa  
 AQUAPANEL® - Szara
 taÊma do spoin  
 AQUAPANEL®
19  Dylatacja
20, 24 kontr∏aty drewniane
21  ¸aty drewniane
23  Konstrukcja
30 Materia∏ Izolacyjny

31  P∏yta gipsowo - kartonowa  
 Knauf GKB,12,5 mm
32b Knauf GKF, 12,5 mm
32c Knauf Vidiwall
32d OSB
40  Paroizolacja
53  Profil nara˝ny np: Protektor  
 9103 

Szczegó∏y i przyk∏ady konstrukcji
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Âciany zewn´trzne wentylowane 
o szkielecie drewnianym
Szczegó∏y i przyk∏ady konstrukcji

Wysuni´cie dachuCokó∏ Kraw´dê

Poziome dylatacje (budowa w strefie stropowej)

Opis
1  P∏yta cementowa  
 AQUAPANEL® 
2  Membrana izolacyjna  
 AQUAPANEL® Tyvek  
 StuccoWrap™
3  System tynkarski AQUAPANEL®
3.1 Zaprawa klejowa  
 AQUAPANEL® Exterior  
 Basecoat
3.2 Siatka zbrojàca AQUAPANEL®  
 zewn´trzna
3.3 Ârodek gruntujàcy  
 AQUAPANEL® - zewn´trzny
3.4 Tynk silikonowo - ˝ywiczny  
 AQUAPANEL® lub tynk  
 akrylowy  
 AQUAPANEL® - Bia∏y
6  Masa szpachlowa  
 AQUAPANEL® - szara TaÊma  
 do spoin AQUAPANEL®
19  Dylatacja
20,24 Konr∏aty drewniane
21  ¸aty drewniane
23  Konstrukcja
30  Materia∏ Izolacyjny
31  P∏yta gipsowo-kartonowa Knauf  
 GKB, 12,5 mm
32b Knauf GKF, 12,5 mm
32c Knauf Vidiwall
32d OSB
40  Paroizolacja
53  Profil nara˝ny np:  
 Protektor 9103
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Âciany zewn´trzne wentylowane 
o szkielecie drewnianym
Szczegó∏y i przyk∏ady konstrukcji

Górne i dolne po∏àczenie z oknem

Uwaga: 
Wszelkie szczegó∏owe rysunki s∏u˝à jedynie celom poglàdowym. 
JeÊli konstrukcje Êcian ró˝nià si´, szczegó∏y zilustrowane sà dla 
przyk∏adu przy u˝yciu odnoÊnej konstrukcji warstwowej.

Boczne po∏àczenie z oknem

Opis
1  P∏yta cementowa  
 AQUAPANEL® Outdoor
2 Membrana izolacyjna  
 AQUAPANEL® Tyvek  
 Stucco Wrap
3  System tynkarski  
 AQUAPANEL®
5.  Wkr´t nierdzewny  
 AQUQPANEL®
10  Profil, np. Protektor  
 9408
11  Profil, np. Protektor  
 9124, gruboÊç tynku 
 6 mm
12  Profil, np. Protektor  
 9182
13  Profil, np. 9181,  
 gruboÊç tynku 6 mm
14  Profil, np. 9121,  
 gruboÊç tynku 10 mm

15  Kraw´dê profilu
16  Szczelina wentylacyjna 
20  ¸aty g∏ówne
21  ¸aty noÊne
30  Materia∏ izolacyjny,  
 np. Knauf Insulation 
 lub Heraklith
31  Ok∏adziny wewn´trzne,  
 np. Knauf GKB, 
 12.5 mm
32  Ok∏adzina  
 wzmacniajàca
40  Paraizolacja / warstwa  
 hermetyczna
50  Materia∏ elastyczny
51  Kompensacyjna 
warstwa zaprawy murarskiej
52  TaÊma uszczelniajàca
53  Profil naro˝ny, np.  
 Protektor 9103 lub  
 siatka zbrojàca

Profile firmy Protektor:
www.protektor.com



AQUAPANEL 1  P∏yta cementowa��

Wentylowane Êciany os∏onowe

Âwie˝o wybudowane oraz istniejàce stare fasady noÊne mo˝na 
wyposa˝yç w wentylowane fasady typu os∏onowego z ulepszonà 
odpornoÊcià termicznà. Popraw´ izolacyjnoÊci akustycznej 
mo˝na osiàgnàç w niektórych przypadkach poprzez monta˝ 
Êcian os∏onowych, nie zosta∏o to jednak obliczone. 
Mo˝na wykonaç nast´pujàce warianty:

• Wentylowana fasada z p∏yty cementowej AQUAPANEL® 
Outdoor z systemem tynkarskim AQUAPANEL® z ∏atami 
g∏ównymi i noÊnymi ∏àcznie lub bez warstwy izolacji 
hydrofobowej mi´dzy ∏atami
• Wentylowana fasada z p∏yty cementowej AQUAPANEL® 
Outdoor z systemem tynkarskim AQUAPANEL® na ∏atach 
g∏ównych pionowych
• Wentylowana fasada z p∏yty cementowej AQUAPANEL® 
Outdoor z systemem tynkarskim AQUAPANEL® na ∏atach 
g∏ównych pionowych instalowanych w spoinach zamocowanych 
na warstwie instalacji hydrofobowej.

Opis
1  P∏yta cementowa  
 AQUAPANEL® Outdoor
3  Systm tyknarski AQUAPANEL®
3.1 Zaprawa klejowa i  
 zbrojeniowa AQUAPANEL®   
 Exterior Basecoat
3.2 Siatka zbrojaca do p∏yt   
 AQUAPANEL® Outdoor
3.3  Ârodek gruntujacy  
 AQUAPANEL® Outdoor
3.4 Tynk AQUAPANEL® silikono  
 wo – ˝ywiczny AQUAPANEL®  
 lub tynk AQUAPANEL® 
 akrylowy  – Bia∏y
5  Wkr´ty AQUAPANEL® SN40
6  Masa szpachlowa do   
 spoinowania AQUAPANEL®   
 – Szara i taÊma do spoin   
 AQUAPANEL® Outdoor(10 cm) 
10  Profil,  na przyk∏ad Protektor   
 9408
14 Profil,  na przyk∏ad Protektor   
 9121
15  Profil
16  Wentylacja
20  Kontr∏aty drewniane
21  ∏aty drewniane

30  Izolacja, na przyk∏ad we∏na   
 mineralna Knauf
35  Izolacja coko∏u
53 Profil naro˝nikowy, na   
 przyk∏ad. Protektor 9103 
55  Wykoƒczenie coko∏u

Wentylowane Êciany os∏onowe o szkielecie drewnianym

Wentylowana fasada mocowana do coko∏u i listew wspornikowych Fasada wentylowana montowana bezpoÊrednio lub z domontowanà 
izolacjà
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Doskona∏e do prac remontowych

Cokó∏Naro˝nik zewn´trzny

Zamkni´cie górne dla dachów p∏askich

Wysuni´cie dachu

Specjalne uwagi konstrukcyjne

• W konstrukcjach przedstawionych powy˝ej p∏yta cementowa 
AQUAPANEL® Outdoor mocowana jest do pionowych ∏at za 
pomocà wkr´tów nierdzewnych AQUAPANEL® o rozstawie 
osiowym 600 mm.
• ¸aty pionowe winny mieç minimalnà szerokoÊç 80 mm w celu 
uwzgl´dnienia odnoÊnych spoin na kraw´dziach mocowaƒ.
• Alternatywnà technikà mocujàcà jest zastosowanie klamer 
z drutu stalowego lub ko∏ków rozporowych. We wspó∏pracy 
z Haubold–Kihlberg GmbH Hemmingen przygotowano na ten 
temat baz´ danych.
• W budynkach z kraw´dzià gzymsu na wysokoÊci ponad 
8 metrów rozstaw osiowy pionowych profili wspornikowych 
winien zostaç zmniejszony do 300 mm w strefie naro˝nej i 
kraw´dziowej fasady. 
• Winno si´ tutaj zastosowaç dylatacje w odst´pach przynajmniej 
15 metrowych, aby zrekompensowaç odkszta∏cenia 
spowodowane napr´˝eniami. Monta˝ dodatkowych poziomych 
dylatacji mo˝e byç konieczny przy fasadach o pewnej geometrii 
w celu zrekompensowania odkszta∏ceƒ.
• Przy renowacji starszych budynków nale˝y sprawdziç si∏´ 
noÊnà coko∏u, szczególnie zaÊ wtedy, gdy u˝ywana jest 
wentylowana fasada typu os∏onowego.
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Wentylowane Êciany os∏onowe

Wentylowane Êciany os∏onowe o szkielecie metalowym

Poza szkieletami drewnianymi, firmy deweloperskie i planiÊci 
majà do dyspozycji ró˝ne typy jednostek budulcowych dla 
podkonstrukcji z aluminium. Mo˝na ich u˝yç zarówno do 
obiektów nowo budowanych, jak i przy renowacji starych 
fasad. Jednostki budulcowe dla podkonstrukcji uzyskaç mo˝na 
od poni˝szych dostawców. Wyboru odpowiedniego systemu 
nale˝y dokonaç bioràc pod uwag´ wymogi p∏yty cementowej 
AQUAPANEL® Outdoor w zale˝noÊci od przeznaczenia.

Fasada wentylowana

Opis
1  P∏yta cementowa  
 AQUAPANEL® Outdoor
3  System tynkarski  
 AQUAPANEL®
3.1 Zaprawa klejowa  
 i zbrojeniowa  
 zewn´trzna  
 AQUAPANEL®  
 Basecoat
3.2  Siatka zbrojàca  
 AQUAPANEL® Exterior
3.3 Ârodek gruntujàcy do  
 p∏yt AQUAPANEL® 
3.4 Zewn´trzny tynk  
 silikonowo-˝ywiczny  
 AQUAPANEL® – Bia∏y  
 lub zewn´trzny tynk  
 akrylowy  
 AQUAPANEL®  – Bia∏y
5  Zalecane mocowanie
6  Masa szpachlowa  
 AQUAPANEL® – Szara  
 oraz taÊma do spoin  
 AQUAPANEL® (10 cm)
11  Profil, np. Protektor  
 9124, gruboÊç tynku 
 6 mm
15  Kraw´dê profilu
25  Profil wspornikowy
30  Materia∏ izolacyjny, np.  
 Knauf Insulation 
 lub Heraklith

EuroFOX Engineering 
Eichbüchlergasse 18
A-2700 Wiener Neustadt 
Österreich
Tel: +43 (0) 2622 69001 - 0
Fax: +43 (0) 2622 69001 - 69
E-Mail: eurofox@eurofox.com 
www.eurofox.com

WS Fassadenelemente GmbH
Brackestraße 1
38159 Vechelde
Telefon: (0 53 02) 91 91-0
Telefax: (0 53 02) 91 91-69
E-Mail:
info@wagner-sytem.com
www.wagner-system.com

NAUTH SL Fassadentechnik 
GmbH 
Weinstr. 68 b 
D-76887 Bad Bergzabern 
Fon: 06343 / 7003-0 
Fax: 0 6343 / 7003-20 
E-Mail: info@nauth-sl.de
www.nauth-sl.de

BWM Dübel + 
Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-Straße 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: (07 11) 9 03 13-0
Telefax: (07 11) 9 03 13-20
E-Mail: info@bwm.de
www.bwm.de
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Szczegó∏y i przyk∏ady konstrukcji

Naro˝nik wewn´trznyNaro˝nik zewn´trzny

Cokó∏Kraw´d˝

Z∏àcze okienne

Uwagi specjalne 
• W konstrukcjach przed-
stawionych powy˝ej p∏yta cemen-
towa AQUAPANEL® Outdoor 
mocowana jest do pionowych 
∏at za pomocà wkr´tów nierdze-
wnych fasadowych 
• Podczas mocowania p∏yty ce-
mentowej  AQUAPANEL®  Out-
door do aluminiowej podkonstru-
kcji nale˝y wybraç mocowania z 
nierdzewnej stali. Zalecane sà oba 
poni˝sze mocowania produkcji 
EJOT Baubefestigungen Gmbh, 

1. Stal nierdzewna – Êruba sa-
mowiercàca SAPHIR JT4-STS-3 
(4,8 x 35 mm)
2. Nit jednostronny z du˝ym 
ko∏nierzem K14-Al./E – 5,0x18 
mm. Mo˝liwe jest u˝ycie 
mocowaƒ o równorz´dnej 
wartoÊci. 
• Pionowe profile wspornikowe 
winny mieç minimalnà szero-
koÊç ko∏nierza równà 60 mm w 
celu uwzgl´dnienia odst´pów 
mocowaƒ kraw´dziowych. 
• W budynkach z kraw´dzià 
gzymsu na wysokoÊci ponad 
8 metrów rozstaw osiowy pio-
nowych profili  wspornikowych 
winien zostaç zmniejszony do 
300mm w strefie naro˝nej i 
kraw´dziowej fasady. 
• Winno si´ tutaj zastosowaç 
dylatacje w odst´pach przy-
najmniej 15 metrowych, aby 
zrekompensowaç odkszta∏ce-
nia spowodowane napr´˝enia-
mi. Monta˝ dodatkowych 
poziomych dylatacji mo˝e 
byç konieczny przy fasa-
dach o pewnej geometrii 
w celu zrekompensowania 
odkszta∏ceƒ spowodowanych 
napr´˝eniami, szczególnie w 
naro˝nikach wewn´trznych.
• Zaleca si´ u˝ycie paska izo-
lacyjnego mi´dzy aluminiowym 
profilem wspornikowym a tylnà 
cz´Êcià p∏yty cementowej 
AQUAPANEL® Outdoor. 
• Przy renowacji starszych 
budynków nale˝y sprawdziç 
si∏´ noÊnà coko∏u, szczegól-
nie zaÊ wtedy, gdy u˝ywana 
jest wentylowana fasada typu 
os∏onowego.


