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Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL®

Opis produktu Zakres zastosowania Właściwości
Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL® o
grubości 8 mm jest odpornym na wodę panelem
do  zabudowań  wykonanym  z  cementu
portlandzkiego  związanego  z  kruszywem  i
pokrytym siatką z włókien szklanych osadzoną
na  tylnej  i  przedniej  powierzchni.  Oferuje
wszystkie korzyści panelu suchego.
Krawędzie poprzeczne są docinane pod kątem
prostym, a krawędzie podłużne wzmocnione dla
zapewnienia  dodatkowej  wytrzymałości
(EasyEdge™).  Cienki  i  wyjątkowo lekki  panel
zapewnia  solidną  bazę,  łatwą  do  wykonania
instalacji  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynków.
Płyta  o  grubości  8  mm  jest  niepalna  (klasa
reakcji na ogoień A1).
Uniwersalna płyta cementowa AQUAPANEL® o
grubości  8  mm  jest  wykorzystywana  do
zabudowy wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 Wewnątrz  budynków,  uniwersalna  płyta
c e m e n t o w a  A Q U A P A N E L ®  j e s t
wykorzystywana  jako  baza  dla  płytek
ceramicznych do wysokości ścian 2,75 m oraz
wagi  płytek  30  kg/m2.  Wykorzystanie
uniwersalnej  płyty cementowej AQUAPANEL®
w zabudowach zewnętrznych jest różnorodne.
Może ona być:
■ Bezpośrednio włożona w zabudowę z ramy
stalowej  wykorzystującą  jako  podłoże  płytę
OSB.
■ Wykorzystywana jako okładzina na szkielecie
stalowo-drewnianym,  np.  przy  remontowych
podłożach betonowych lub murowanych.
■  Wykorzystywana  do  pokrycia  niewielkich
powierzchni,  np.  jako  okładzina  belek,
przewodów,  desek  czołowych  okapu,
w y s t a j ą c y c h  z a d a s z e ń ,  i n s t a l a c j i
klimatyzacyjnych  lub  podobnych  obszarów.
Należy  wybrać  odpowiedni  rodzaj  obróbki
powierzchniowej  (wykończenia)  uniwersalnych
płyt  cementowych  AQUAPANEL®(np.
odpowiedni  system  zaprawowy).

 ■ Cienki i lekki materiał, łatwy w obsłudze i w
instalacji
■ 100% odporności na wodę
■  Odporny  na  tworzen ie  s ię  p leśn i  i
mączniaków
■ Idealne  podłoże  dla  płytek  ceramicznych  i
innych opcji wykończeń
■  Ekologiczny  i  przyjazny  dla  środowiska
materiał budowlany
■ Lekki i niepalny
■  Płyta  może  być  docięta  na  wymiar  z
wykorzystaniem techniki nacięcia i załamania
■ Materiał  nadający  się  do  gięcia  -  promień
gięcia ≥ 1 m
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące
zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte
informacje  odpowiadają  naszej  aktualnej  wiedzy  technicznej.  Nie  zawarto  całości  ogólnie  przyjmowanych  zasad  sztuki  budowlanej,  przepisów  techniczno-budowlanych,
związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp.
z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawawww.knauf.pl

/pol./11.18 Osiągniącie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.

Sposób wykonania
■ Wykorzystując uniwersalną płytę cementową
AQUAPANEL®  8  mm  jako  okładzinę  oraz
podłoże  dla  płytek  ceramicznych,  należy  ją
zamontować  na  konstrukcji  ze  słupków
drewnianych lub metalowych. Szkielet musi być
wybrany zgodnie z wymaganiami statycznymi.
O d s t ę p y  p o m i ę d z y  s ł u p k a m i  w
przypadku  okładzin  ścian  i  bazy  dla  płytek
ceramicznych: max. ≤ 400 mm
■ Wykorzystując uniwersalną płytę cementową
AQUAPANEL® 8 mm do pokrycia niewielkich
powierzchni  oraz  jako  bezpośrednie
zastosowanie do obudów z konstrukcją stalową,
odstępy  pomiędzy  słupkami  należy  wyliczyć
odrębnie,  zależnie  od  prowadzonego
przedsięwzięcia.

■  Należy  również  postępować  zgodnie  z
zaleceniami  producenta/instrukcjami  dostawcy
systemu (obudowa z ramą stalową/płyta OSB),
np.  w  przypadku  ochrony  przed  warunkami
pogodowymi.
■ Temperatura otoczenia, materiałów i podłoża
nie może być niższa niż +5 °C.

Szkielety  w  zastosowaniach  zewnętrznych
muszą  być  wystarczająco  stabilne,  aby
udźwignąć płytę i  przenieść dalsze konieczne
obciążenia. Ogólnie, zastosowania zewnętrzne
płyty ograniczają się do niskich budynków (ok.
12 m) oraz obciążenia wywieranego przez wiatr
w wysokości do 1,0 kN/m².

Dane techniczne Przechowywanie
Ciężar ok. 10,6 (kg/m2)  

Gęstość objętościowa w stanie suchym ok. 1325 (kg/m3)  

Kategoria B EN 12467:2012

Odporność na ciepłą wodę spełnia EN 12467:2012

Odporność na kąpiel-suszenie spełnia EN 12467:2012-12

Odporność na zamrażanie-rozmrażanie spełnia EN 12467:2012

Reakcja na ogień A1 EN 13501-1

Wytrzymałość mechaniczna Klasa 2 EN 12467:2012

Należy zawsze przemieszczać płyty w pozycji

pionowej z wykorzystaniem wózka do płyt lub

na palecie z wykorzystaniem wózka widłowego.

Przy odkładaniu płyt, należy się upewnić, że nie

zostały uszkodzone rogi ani brzegi.

Powierzchnia nośna musi udźwignąć wagę płyt.

Przed  zainstalowaniem,  uniwersalna  płyta

cementowa AQUAPANEL® o grubości  8  mm

musi być chroniona przed wilgocią i wpływami

pogodowymi.  Płyty zawilgocone należy ułożyć

p łasko  i  wysuszyć  z  obu  s t ron  przed

wykorzystaniem.

Przed  instalacją,  należy  zapewnić  czas

potrzebny płytom do zaaklimatyzowania się do

temperatury i warunków wilgotności otoczenia.

Zużycie / wydajność
Brak danych

Forma dostawy Nr artykułu
Uniwersalna płyta cementowa Aquapanel® 8 mm 900 x 2400 (80) 525131

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność
karty wcześniejsze.

 


