
Podwieszenie na pomocà wieszaka noniuszowego Alternatywne podwieszenie 
wieszakami bezpoÊrednimi

Opis
1 P∏yta AQUAPANEL® Outdoor
2 Membrana izolacyjna AQUAPANEL® Tyvek Stucco Wrap
3 Tynk zewn´trzny
30 Materia∏ izolacyjny
31 Ok∏adzina wewn´trzna p∏yta Vidiwall, lub p∏yta gipsowo kartonowa GKF Knauf
40 Paraizolacja
50 Elastyczny materia∏ uszczelniajàcy spoiny

Wskazówka:
Podczas szpachlowania spoin, ok∏adzinowaniu powierzchni p∏yt lub 
ich tynkowaniu, prosimy o uwzgl´dnienie zaleceƒ technologii monta˝u 
dotyczàcych systemów z ok∏adzinà w systemie wentylowanym lub nie 
wentylowanym.

501

31

40

303
1

2

Wysuni´cie dachu

40 x 80

40 x 60

Ok∏adzina

AQUAPANEL® Outdoor  
(1 x 12.5 mm)

Ci´˝ar stropu

ok. 20 kg/m2

Podwieszenie 

 0.4 kN

Rozstaw (mm)

a: 600 b: 300 c: 600

Rozstaw pomi´dzy ∏atami g∏ównymi i noÊnymi i punktami podwieszenia

AQUAPANEL® Outdoor  
(1 x 12.5 mm)

 20 kg/m2                                
      

 0.4 kN   b: 300  c: 600

Mocowanie bezpoÊrednie pojedynczymi ∏atami

Opis
a  Rozstaw wieszaków
b  Rozstaw ∏at monta˝owych  

40/60 (mm)
c  Rozstaw ∏at noÊnych 40/60 (mm)

1  P∏yta AQUAPANEL® Outdoor
3 ¸aty noÊne i monta˝owe  
 40/60 (mm)
21  Wieszak noniuszowy z klamrà 

zabezpieczajàcà lub wieszak 
bezpoÊredni

Sufity podwieszane zewn´trzne i podsufitki
Sufity podwieszane - konstrukcja drewniana

Systemy do zastosowaƒ zewn´trznych
AQUAPANEL 1  P∏yta cementowa�0



Sufity podwieszane - konstrukcja metalowa

 

Podwieszenie za pomocà wieszaka noniuszowego Alternatywne podwieszenie 

wieszakami bezpoÊrednimi

Opis:
a  Rozstaw wieszaków 

noniuszowych lub bezpoÊrednich 
(mm)

b Rozstaw profili monta˝owych   
 (mm) CD 60/27/0,6
c Rozstaw profili noÊnych (mm)   
 (profil CD 60/27/0,6) 

1  P∏yta AQUAPANEL® Outdoor
20 Profil CD
21  Wieszak noniuszowy z klamrà 

zabezpieczajàcà lub wieszak 
bezpoÊredni

22 ¸àcznik  krzy˝owy

Ok∏adzina 

1) AQUAPANEL® Outdoor  
(1 x 12.5 mm)

Ci´˝ar stropu

ok. 20 kg/m2

Podwieszenie

0.4 kN

Rozstawy (mm)

a: 750 b: 300 c:1000  

Rozstaw pomi´dzy ∏atami g∏ównymi i noÊnymi i punktami podwieszenia

n		Uwaga: W przypadku spoin / wykoƒczenia / tynkowania nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ i przepisów dla systemów 
sufitowych podanych na stronie 19. 

Uwagi szczegó∏owe
Systemy sufitowe o wymiarach i przekrojach podanych na tej stronie mo˝na stosowaç jedynie do wysokoÊci 8,0 m nad poziomem 
terenu. Do zastosowaƒ na wysokoÊciach powy˝ej 8,0 m nad poziomem terenu nale˝y wybieraç elementy o zmniejszonych 
szczelinach lub o innych przekrojach. W tym celu nale˝y sprawdziç stabilnoÊç systemu. Dla sufitów o wymaganej odpornoÊci 
ogniowej nale˝y uwzgl´dniaç uwagi z raportów i certyfikatów. 

Okres odpornoÊci ogniowej przy dzia∏aniu ognia od spodniej strony elementu

Warstwa    We∏na mineralna (A1, punkt topnienia > 1000ºC)  Klasa odpornoÊci ogniowej
Certyfikat badania

Minimum-
GruboÊç (mm)   G´stoÊç brutto (kg/m3)

1) 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Outdoor
 + 1 x 12,5 mm GKF

 -                      - F 30-A 3461/7923-Mer
 
 

2) 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Oudoor  2 x 40             50 EI30                        Pr-02-02.092

�1

Systemy do zastosowaƒ zewn´trznych


