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AQUAPANEL ® audums
Armēšanas audums ar sārmizturīgu pārklājumu
Pielietojums

Patēriņš

AQUAPANEL® audums ir sārmizturīgs stiklašķiedras audums, kas tiek
izmantots līmjavas un armēšanas javas AQUAPANEL® Klebe- und
Armiermörtel, kā arī cementa plākšņu šuvju un virsmas špakteles
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel armēšanai.

Tehniskie dati
Tehniskie dati

Patēriņš apm. g/m² vienā uzklāšanas reizē
apmetuma virsma

1,10-1,15

*Visi dati ir aptuvenas vērtības un var atšķirties atkarībā no pamatnes.
Precīzu patēriņu noteikt objektā.
Apstrādes laiks

Virsmas blīvums

apm. 160 g/m²

Sienu zonā

~ 3-4 minūtes/m²

Sieta acu izmērs ailā

4 x 4 mm

Griestu zonā

~ 4-5 minūtes/m²

Sākotnējā pārraušanas pretestība

apm. 2200 N/5 cm

Biezums

apm. 0,5 mm

Platums

100 cm

Garums

50 m

Krāsa

zila

Citi norādījumi
Uzglabāšana
Glabāt sausā vietā un sargāt no mitruma.

Izstrāde
Uz ārsienām uzklāj līmēšanas un armēšanas javas AQUAPANEL®
Klebe- und Armiermörtel, 4-5 mm biezu kārtu un izlīdzina vienā plaknē.
Pa diagonāli no visiem ēkas ailu stūriem uzklāj apm. 30 x 50 cm lielas
AQUAPANEL® auduma armēšanas sloksnes. Auduma sloksnes jāizkārto
tieši, sākot no ailas stūra, pirms auduma kārtas, kas tiks izklāta pa visu
®
plakni. Pēc tam pa visu plakni ieguldat AQUAPANEL audumu – bez
krokām, tuvu virsmai un ar 10 cm pārlaidsavienojumu.
Apmetuma struktūrām, kas plānākas par 1 mm, vai uz krāsojamām filcētām
virsmām ārpusē, pāri plākšņu salaidumiem kā papildu armējums
nepieciešama AQUAPANEL® Armierungsband armēšanas lente; tādā
gadījumā AQUAPANEL® Fugenband šuvju lenti (10 cm) var arī neizmantot.
Uz griestu virsmām iekšdarbos un āra darbos jāuzklāj cementa plākšņu
šuvju un virsmas špaktele AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel,
3-5 mm bieza kārta, gludi izlīdzinot vienā plaknē. Pēc tam pa visu plakni
ieguldiet AQUAPANEL® audumu – bez krokām, tuvu virsmai un ar 10 cm
pārlaidsavienojumu.

Piegādes programma
Nosaukums

Iepakojums

Iepakojuma vienība

Art. Nr.

EAN kods

AQUAPANEL®
Reinforcing Mesh

50 m

30/palete

00102584

4260021861165

Knauf info centrs:
Tel. +371 67 032 999
info-lv@knauf.com

www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un
izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo
pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un
kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.
Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai
īpaši Knauf ieteikti produkti.

