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W394-1 Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό Knauf
Σύστημα: Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό Knauf W394-1
Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Μονός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, μονή στρώση
σανίδας Guardex και σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoprosopsis εξωτερικά και διπλή
στρώση γυψοσανίδας Α2 εσωτερικά
Πάχος τοίχου: ≈19,75cm
Βάρος τοίχου: ≈45,00kg
Ηχομόνωση Rw: 58db
Θερμομόνωση: 0,29 W/m²K (με πάχος μονωτικού EPS λευκό 5cm)
Σκελετός
Μεταλλικός σκελετός Knauf αποτελούμενος από στρωτήρες UW100/40/06 και ορθοστάτες
CW100/50/06. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις των 60 εκατοστών μεταξύ
τους. Τα μεταλλικά προφίλ παράγονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 6/10mm, κατηγορίας
γαλβανίσματος Ζ250, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ14195:2005/A6:2006.
Σφράγιση
Η σφράγιση των σανίδων Guardex γίνεται με την ειδική κόλλα Power Elast ή με την αυτοκόλλητη
ταινία Aquapanel Climateshield.
Μόνωση
Ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation Ecose Technology TP 116, 60mm τοποθετημένος εσωτερικά
του σκελετού με λ = 0,037 W/m K.
Υλικό επίστρωσης
2 στρώσεις γυψοσανίδας Knauf A πάχους 12,5mm κατά EN520 Τύπος: Στάνταρτ γυψοσανίδες A
(GKB) 12,5mm/ ή άνθυγρες γυψοσανίδες H2 (GKI) 12,5mm/ ή πυράντοχες γυψοσανίδες DF (GKF)
12,5mm/ ή ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες DFH2 (GKFI) 12,5mm/ ή πυράντοχες ηχομονωτικές
γυψοσανίδες Piano F 12,5mm/ ή ειδικές πυράντοχες ηχομονωτικές γυψοσανίδες Silentboard
12,5mm/ ή ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες αυξημένης επιφανειακής σκληρότητας και αντοχής
Diamant DFH2IR 12,5mm/ ή ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες αυξημένης επιφανειακής
σκληρότητας και αντοχής Diamant DFH2IR 15mm.
Αρμολόγηση και φινίρισμα
Αρμολόγηση και φινίρισμα των γυψοσανίδων στις απαιτούμενες ποιότητες επιφάνειας Q1-Βασικό
γέμισμα αρμού / ή Q2-Σύνηθες τελείωμα / ή Q3-Λεπτή επικάλυψη όλης της επιφάνειας /ή
Q4-Σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας * σύμφωνα με την τεχνική οδηγία Αρ. 2 (IGG, Δεκέμβριος
2007).
Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis
Organic/Fine/Flex.
Τελική επιφάνεια
Επεξεργασία τελικής επιφάνειας με διακοσμητικό επίχρισμα (Σύστημα Knauf Thermoprosopsis
Organic).
Eφόσον αρχικά έχουμε εφαρμόσει το επίχρισμα των μονωτικών πλακών διογκωμένης
πολυστερίνης Thermoprosopsis Multi σε συνδυασμό με το αντιαλκαλικό πλέγμα Thermoprosopsis,
στην συνέχεια ασταρώνουμε ολόκληρη την επιφάνεια με το αστάρι Knauf Quarzgrund. Ύστερα
εφαρμόζουμε τα σηλικονούχα ή ακρυλικά διακοσμητικά επιχρίσματα Conni/ Addi σε ποικίλες
κοκκομετρίες από 1,0 - 3,0mm!
Συνδέσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο Knauf
Guardex
Σύστημα: Εξωτερική τοιχοποιία Knauf Guardex
Ποσότητα: .................. m²
Τιμή μονάδος: ..................€ Συνολική τιμή: ..................€

* Ότι δεν ισχύει διαγράφεται
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