P∏yty cementowe AQUAPANEL® Outdoor
do zastosowaƒ zewn´trznych
Idealne pod∏o˝e dla Êcian zewn´trznych zarówno w systemach wentylowanych,
jak i niewentylowanych (z ok∏adzinà bezpoÊrednià). Tak˝e do renowacji
fasad i wykonywania zewn´trznych sufitów i podbitek.

AQUAPANEL® Outdoor to wytrzyma∏a, niepalna p∏yta budowlana,
wykonana z cementu portlandzkiego zwiàzanego z kruszywem,
obustronnie zbrojona powierzchniowo powleczonà siatkà z w∏ókna
szklanego. Posiada wszystkie korzystne cechy w∏aÊciwe dla
systemów suchej zabudowy, a jednoczeÊnie jest mocna jak ceg∏a
czy blok Êcienny.

Koƒce przyci´te sà pod kàtem prostym, a kraw´dzie dodatkowo
wzmocnione (dodatkowe zbrojenie EasyEgde™).
P∏yta stanowi solidne pod∏o˝e, które wytrzymuje ekstremalne
warunki pogodowe.

W∏aÊciwoÊci fizyczne
SzerokoÊç (mm)
D∏ugoÊç (mm)
GruboÊç (mm)
Minimalny promieƒ gi´cia (m) dla p∏yty
o szerokoÊci 900 mm
Minimalny promieƒ gi´cia (m) dla p∏yty
o szerokoÊci 300 mm
Ci´˝ar (kg/m2)
Ci´˝ar obj´toÊciowy (kg/m2)
Wytrzyma∏oÊç na zginanie (N/mm2)
WartoÊç pH
Modu∏ E (N/mm2)
PrzewodnoÊç cieplna R(W/(mK))
RozszerzalnoÊç cieplna (10-6/K)
Wspó∏czynnik dyfuzji pary wodnej (_-)
Zmiany gabarytów spowodowane nasiàkaniem i schni´ciem
Klasa materia∏owa
W∏aÊciwoÊci i cechy
•
•
•
•
•
•
•

900
1200/2400/1250/2500
12,5
3
1
ok. 16
ok. 1150
6,2
12
4000-7000
0,36
7
19
0,1
Materia∏ niepalny, A1 wed∏ug EN 13501
Transport i sk∏adowanie

Mo˝e zastàpiç ceg∏´ i konstrukcje z bloczków
Odporna na warunki atmosferyczne, wodoodporna
Mocna, trwa∏a i wytrzyma∏a na uderzenia, materia∏ niepalny
P∏yta mo˝e byç przycinana na wymiar poprzez zarysowanie
i z∏amanie
Prosty i ∏atwy monta˝
Technika budowania na sucho przyÊpiesza wykonawstwo robót
Promieƒ gi´cia 3m

Zastosowanie
P∏yty cementowe AQUAPANEL Outdoor mo˝na stosowaç
do wykonywania zewn´trznych Êcian, sufitów i podbitek oraz
do renowacji fasad.
Przygotowanie i monta˝
Czas monta˝u – Êciana:
Oko∏o 15 min/m2 (wliczajàc w to mocowanie za pomocà wkr´tów,
taÊmowanie spoin i wype∏nianie ich masà szpachlowà)
Czas monta˝u – sufit:
Oko∏o 18 min/m2 (wliczajàc w to mocowanie za pomocà wkr´tów,
taÊmowanie spoin i wype∏nianie ich masà szpachlowà)
Rozstaw miedzy punktami noÊnymi (s∏upki, podwieszenia):
Âciana: Rozstaw poziomy 600 (625) mm
Sufit: 300 (312,5 mm)

P∏yty nale˝y przenosiç lub przewoziç zawsze na sztorc wykorzystujàc specjalny wózek do wo˝enia p∏yt - albo na palecie,
za pomocà wózka wid∏owego. Podczas uk∏adania p∏yt w miejscu
sk∏adowania nale˝y uwa˝aç, aby nie zniszczyç rogów i kraw´dzi.
Powierzchnia pod∏o˝a, na którym majà byç sk∏adowane p∏yty,
musi mieç odpowiednià noÊnoÊç. Jedna paleta cementowych p∏yt
AQUAPANEL Outdoor (w stanie dostawy), obcià˝a pod∏og´/strop
masà oko∏o 900 kg.
P∏yty AQUAPANEL Outdoor nale˝y chroniç przed wilgocià
i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi a˝ do samego
zamontowania. P∏yty, które uleg∏y zawilgoceniu, nale˝y przed
u˝yciem osuszyç z obydwu stron.
Przed monta˝em odczekaç, a˝ p∏yty zaaklimatyzujà si´
do temperatury otoczenia i wilgotnoÊci powietrza.
Temperatura materia∏u, powietrza otaczajàcego i pod∏o˝a
nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ +5°C.
Sposób dostarczania
•

•

Liczba na palecie:
50 sztuk na palecie (900 x 1200); (900 x 1250)
25 sztuk na palecie (900 x 2400); (900 x 2500)
WydajnoÊç w m2 z jednej palety:
900 x 1200, 900 x 2400: 54 m2
900 x 1250, 900 x 2500: 56,25 m2

Kody pozycji do zamówieƒ:
83527
49371
63117
50111
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AQUAPANEL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Knauf USG
Systems GmbH & Co. KG
Knauf USG Systems GmbH & Co. AG zastrzega sobie prawo – bez
wczeÊniejszego powiadamiania i nie przyjmujàc odpowiedzialnoÊci z tym
zwiàzanej – do zmiany specyfikacji lub konstrukcji i sposobu dostawy produktów,
które mogà si´ ró˝niç od opisanych i pokazanych w niniejszym dokumencie.
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