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AQUAPANEL® kontroll-luugid
AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk /
AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luuk

AQUAPANEL® on kindel valik
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Kirjeldus ja kasutusalad

Käsitsemine ja paigaldamine

Alumiiniumraamidega ja tsementplaadiga AQUAPANEL kontroll-luugid on
paigaldamiseks siseruumide vaheseinte ja ripplagede pindadesse. Sõltuvalt
ruumi niiskuskoormusest on eraldi tüübid pritsmeveega seinte ja niiskete
ruumide jaoks. Mõlemat tüüpi kontroll-luugid on saadaval erinevates suurustes.
Luukidega on kaasas kruvid AQUAPANEL ® Maxi Screw SB 39.
®

Kasutusalad
AQUAPANEL ® kontroll-luugid on paigaldamiseks karkass- ja šahtseintesse
ning lagedesse, mis on kaetud sisetööde tsementplaatidega AQUAPANEL ®
Indoor. Luuke on lihtne paigaldada ja ohutu käsitseda. Tsementplaatidega
AQUAPANEL ® Indoor kaetud ja koos AQUAPANEL ® kontroll-luukidega seinte
veekindlus on tõestatud (katseprotokoll BB 0215069, LGA Bayern).
AQUAPANEL ® kontroll-luugid moodustavad tolmukindla ja õhutiheda avatäite
(klassifikatsioon vastavalt standarditele EN 1026 ja EN 12207: klass 4) ning
on suitsutihedad vastavalt standardile DIN 18095.

Tüübid
AQUAPANEL® süsteemi kontroll-luugid on kahte tüüpi:
■ AQUAPANEL ® pritsmeveekindel kontroll-luuk: universaalne pritsmekindlat
tüüpi luuk tagab tolmukindla ja õhutiheda sulgemise, sobib paigaldamiseks
seina ja lae nii ühe- kui ka kahekordse plaatkattega pinda. Pinna plaatimise
või pahteldamise jaoks on raamil 4 mm kõrgune pahtliserv.
■ AQUAPANEL ® niiske ruumi kontroll-luuk: seda tüüpi luugid on mõeldud
kohtadesse, kuhu pritsmevesi ei satu. Need luugid sobivad paigaldamiseks
seina või lae pinda. Variandid on nii ühe- kui ka kahekihilise plaatkattega
pinna jaoks ja samuti ilma või pahtliservaga raamiga.

Konstruktsioon
■ Raam on valmistatud anodeeritud alumiiniumist ja varustatud sisekaanega,
mis on avatav ning täielikult eemaldatav.
■ Korrosioonikindlad profiilid ja sulused niiskete ruumide jaoks.
■ AQUAPANEL® Indoor tsementplaati saab tasapinnaliselt liimida ümber luugi
(ühe- ja kahekihiliselt).
■ Pritsmeveekindlal AQUAPANEL® kontroll-luugil on hooldusvaba tihend.
■ Muud moodi lukustatavus järelepärimisel.

AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk
Kontroll-luugi jaoks avause suurus ja asukoht sõltuvad aluskonstruktsioonist.
Seinaava mõõdud sõltuvad AQUAPANEL kontroll-luugi raami suurusest ja
laiusest. Avaus peab olema 20 mm suurem, kui AQUAPANEL ® pritsme
veekindla luugi mõõt.
Joondage luugi raam ja paigaldage pingevabalt. Luugi raami paigaldamisel
jälgige, et kaane lukustusmehhanism jääks ülemisele poolele. Kinnitage
välisraam kruvidega seina/lae plaatkatte külge, kohandage ja fikseerige
luugi kaane kaitseaasad. Seejärel pange paika luugi kaan, veenduge, et
see avaneb ja sulgub korrektselt ning viimistlege pind.
AQUAPANEL ® niiske ruumi kontroll-luuk
Kontroll-luugi ava suurus ja asukoht sõltuvad aluskarkassist. Seinaava mõõdud
sõltuvad AQUAPANEL ® kontroll-luugi raami suurusest ja laiusest. Avaus
peab olema 12 mm suurem, kui AQUAPANEL ® niiske ruumi kontroll-luugi
mõõt.
Joondage luugi raam ja paigaldage pingevabalt. Luugi raami paigaldamisel
jälgige, et kaane lukustusmehhanism jääks ülemisele poolele. Kinnitage
välisraam kruvidega seina/lae plaatkatte külge, kohandage ja fikseerige
luugi kaane kaitseaasad. Seejärel pange paika luugi kaan, veenduge, et
see avaneb ja sulgub korrektselt ning viimistlege pind.

Paigaldamisaeg
Ligikaudu 30–45 minutit (sõltuvalt suurusest ja aluskonstruktsioonis oleva
ava ligipääsetavusest)

Tarnimine
Kaetud tsementplaadiga AQUAPANEL ® Indoor
Plaadi paksus 12,5 mm
2 x 12,5 = 25 mm
Standardmõõdud B x H
200 x 200 mm (ainult niiskele ruumile)
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
■ AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk
Tootekood: 140026
■ AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luuk
Tootekood: 140027
Märkus: mõlemat tüüpi kontroll-luugid on saadaval ülalnimetatud suurustega. Luugid on
korrosioonikindlate profiilide ja sulustega ning sobivad paigaldamiseks seina ja lae pinda.
Luukidega on kaasas kruvid AQUAPANEL ® Maxi Screw SB 39 ning eritellimusena lisatakse
võtmega lukustamise süsteem.

Vertikaallõige: AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk

luugi ava
(= luugi mõõt –35 mm)

ava luugi jaoks
(= luugi mõõt + 20 mm)

Vertikaallõige: AQUAPANEL ® niiske ruumi kontroll-luuk

luugi ava
(= mõõt)

ava luugi jaoks
(= luugi mõõt + 12 mm)

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa

Tel: (+372) 651 8697

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel,
mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid
standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükid ja fotomehhaaniline ning elektrooni line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

info@knauf.ee
www.knauf.ee

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse
firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

