Idealny noÊnik p∏ytek do pomieszczeƒ
mokrych i wilgotnych.

P∏yta cementowa AQUAPANEL® Indoor stanowi solidne i trwa∏e
pod∏o˝e pod p∏ytki do zabudowy wewn´trznej. P∏yta budowlana
sk∏ada si´ z rdzenia wykonanego z cementu portlandzkiego oraz
dodatków, a obustronnie zbrojona jest siatkà z w∏ókna szklanego.

Posiada docinane koƒcówki i wzmocnione kraw´dzie (system
EasyEdge). Pozwala na obni˝enie kosztów monta˝u, zwi´kszajàc
wydajnoÊç w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Ponadto
system AQUAPANEL® oferuje istotne zalety w zakresie t∏umienia
ha∏asów oraz ochrony przeciwpo˝arowej.

Parametry materia∏u

Wspó∏czynnik wyd∏u˝enia termicznego
Klasa materia∏u budowlanego (reakcja na ogieƒ)

900 mm
1200 / 2400 / 2500 mm
12,5 mm
ok. 15 kg/m2
ok. 1050 kg/m3
6,2 N/mm2
ok. 5000 N/mm2
1m
3m
12
0,2375 m
μ = 30
λR = 0,36
0,11%
7(10 -6/ K)
A1, zgodnie z normà EN 13501, niepalna

W∏aÊciwoÊci

Transport i sk∏adowanie

SzerokoÊç
D∏ugoÊç
GruboÊç
Ci´˝ar
G´stoÊç suchego materia∏u surowego
Wytrzyma∏oÊç na zginanie
Modu∏ E
Promieƒ gi´cia dla p∏yt o szerokoÊci 300 mm
Promieƒ gi´cia dla p∏yt o szerokoÊci 900 mm
WartoÊç pH
Wspó∏czynnik Sd (równowa˝na gruboÊç warstwy powietrza)
Opór przenikania dyfuzyjnego pary wodnej
PrzewodnoÊç cieplna (zgodnie z normà DIN 4108, cz´Êç 4)
Wyd∏u˝enie wzd∏u˝ne przy zmianie ze stanu suchego do stanu nasycenia wodà
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noÊnik p∏ytek do pomieszczeƒ mokrych i wilgotnych
alternatywa dla budownictwa masywnego
odporna na dzia∏anie wody, odporna na dzia∏anie wilgoci
stabilna, solidna, odporna na uderzenia i wytrzyma∏a
obrabialna poprzez zarysowanie i z∏amanie
lekka i ∏atwa w monta˝u
ekologiczna i spe∏niajàca wymagania biologii budowlanej
odporna na atak grzybów pleÊniowych
jednowarstwowe poszycie dla wyk∏adzin ceramicznych
niepalna

Zakres zastosowania
P∏yt´ cementowà do zastosowaƒ wewn´trznych AQUAPANEL®
Indoor mo˝na stosowaç na Êciany i sufity.

P∏yty zawsze przenosiç na sztorc lub przewoziç wózkiem wid∏owym
na rolkach do p∏yt lub paletach. Przy odstawianiu p∏yt zwracaç
uwag´, aby nie uszkodziç naro˝ników i kraw´dzi!
Pod∏o˝e musi zapewniç utrzymanie ci´˝aru palety. Paleta p∏yt
cementowych do zastosowaƒ wewn´trznych AQUAPANEL® Indoor
powoduje obcià˝enie pod∏o˝a ci´˝arem ok. 870 kg (w stanie
dostawy).
Przed monta˝em p∏yt´ cementowà do zabudowy wewn´trznej
AQUAPANEL® Indoor nale˝y chroniç przed wilgocià i czynnikami
atmosferycznymi. Zawilgocone p∏yty nale˝y przed obróbkà u∏o˝yç
p∏asko na równym pod∏o˝u i obustronnie osuszyç.
Przed monta˝em p∏yty nale˝y aklimatyzowaç do temperatury
i wilgotnoÊci otoczenia. Temperatury otoczenia, materia∏u i pod∏o˝a
nie mogà byç ni˝sze ni˝ +5°C.

Obróbka

Forma dostawy

Czas monta˝u Êciany: ok. 12 min/m2, wraz z nak∏adaniem kleju
oraz skr´caniem

• IloÊç p∏yt:
paleta 50 sztuk (900 x 1200)
paleta 25 sztuk (900 x 2400); (900 x 2500)

Czas monta˝u sufitu: ok. 18 min/m2, wraz z taÊmà do spoin
i szpachlà do spoin oraz skr´caniem

• m2 na palecie

Rozstaw osi s∏upków:
Âciana: 600 mm, monta˝ poziomy

900 x 1200, 900 x 2400: paleta 54 m2
900 x 1250, 900 x 2500: paleta 56,25 m2
Nr artyku∏u / Item code:
50107 (900 x 1200 mm)
60394 (900 x 2400 mm) 60396 (900 x 2500 mm)

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
D-58638 Iserlohn

AQUAPANEL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Knauf USG
Systems GmbH & Co. KG
Firma Knauf USG Systems GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany,
bez wczeÊniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia odpowiedzialnoÊci,
danych technicznych lub wzornictwa oraz do dostarczania produktów, które
ró˝nià si´ od produktów opisanych i przedstawionych na rysunkach. Wszystkie
ci´˝ary i wymiary sà wartoÊciami nominalnymi.
© 2006 PL 11/06

