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Συστήματα Εσωτερικής Δόμησης
Η τεχνολογία δόμησης με τσιμεντοσανίδες
AQUAPANEL® ήδη χρησιμοποιείται ευρέως
στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων σε όλη
την Ευρώπη. Το Σύστημα AQUAPANEL®
Cement Board Indoor προσφέρει στους μηχανικούς,
κατασκευαστές και ιδιώτες, μια ιδανική επιφάνεια
επικόλλησης πλακιδίων και μαρμάρων, που έχει
να επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις ιδιαίτερα όταν
χρησιμοποιείται σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία.
Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Cement Board
Indoor παρουσιάζει 100% ανθεκτικότητα στο
νερό και αποτελεί μια επιφάνεια επικόλλησης
πλακιδίων στιβαρή και με διάρκεια στο χρόνο που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους μέσης ή
υψηλής υγρασίας όπως, λουτρά κατοικιών, λουτρά
επαγγελματικής χρήσης, κουζίνες, εσωτερικές
πισίνες, επαγγελματικά πλυντήρια κ.α. Η εφαρμογή
του Συστήματος AQUAPANEL® Cement Board
Indoor πραγματοποιείται πολύ εύκολα επιφέροντας
σημαντικά πλεονεκτήματα.

- Μια σημαντική πρόοδος στην τεχνολογία τσιμεντοσανίδων
- 100% ανθεκτικότητα στο νερό, χωρίς φουσκώματα,
αποσυνθέσεις ή φθορές
- Εξαιρετική αντίσταση στη μούχλα
- Μόνο μια στρώση τσιμεντοσανίδας απαιτείται
για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων
- Επικόλληση έως και 50kg βάρους πλακιδίων ή μαρμάρων
ανά m2 τοιχοποιίας
- Αντίσταση στην παραμόρφωση και στην κρούση
- Στιβαρή και ισχυρή κατασκευή από τσιμέντο
- Άκαυστη
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Ως ο κυριότερος προμηθευτής τσιμεντοσανίδας
στην Ευρώπη, η Knauf USG Systems
έχει αφοσιωθεί στην ανάπτυξη καινοτομικών δομικών
υλικών. Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® πλέον
χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές, εξωτερικές επιφάνειες
ή εφαρμογές δαπέδων, σε όλη την Ευρώπη, καθώς
είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματικές κατασκευές.

Πλεονεκτήματα της AQUAPANEL® Cement Board Indoor:
Το ιδανικό υπόβαθρο πλακιδίων
και μαρμάρων για χώρους μέσης
και υψηλής υγρασίας

Knauf USG Systems
ο ηγέτης της αγοράς

Παραγωγικά οφέλη

- Εξαλείφει χρονοβόρες και εξειδικευμένες μεθόδους
κατασκευής και υλικά
- Έτοιμη επιφάνεια για επικόλληση πλακιδίων – συνήθως
δεν απαιτείται στεγάνωση
- Εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Τα βιομηχανοποιημένα άκρα με την τεχνολογία
EasyEdgeTM βελτιώνουν την σύνδεση στους αρμούς μεταξύ
των πανέλων όταν χρησιμοποιούνται πολυουρεθανικά
συνδετικά υλικά. Το αποτέλεσμα είναι μια στιβαρή κατασκευή.
- Ακολουθεί τη φιλοσοφία της Ξηράς Δόμησης μειώνοντας
τα εργοταξιακά χρονοδιαγράμματα
- Λιγότερες εργατοώρες συνεπώς χαμηλότερο κόστος εφαρμογής
- Χαμηλότερο κόστος υποστήριξης

Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα

Στο τεχνικό αυτό φυλλάδιο αναλύεται λεπτομερώς
το Σύστημα Δόμησης AQUAPANEL® Cement Board
Indoor, παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας
κατασκευών με άριστα αποτελέσματα.

Τα βιομηχανοποιημένα άκρα της τσιμεντοσανίδας
με την τεχνολογία EasyEdgeTM επικαλύπτονται
με επιπλέον πλέγμα το οποίο εγκιβωτίζεται
στην τσιμεντοσανίδα για επιπλέον αντοχή.
Η τεχνολογία EasyEdgeTM εξασφαλίζει ευκολότερη
αρμολόγηση με τη χρήση πολυουρεθανικής κόλλας,
με αποτέλεσμα πιο στιβαρή κατασκευή.

- Ικανοποιεί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
- Άμεση εξυπηρέτηση και υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη
- Πιστοποιημένο και Ολοκληρωμένο Σύστημα από έναν παραγωγό
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Σειρά προϊόντων
Πιστοποιημένα παρελκόμενα: Τοιχοποιίες - Οροφές
AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL® Q4 Finish
Τσιμεντοσανίδα από τσιμέντο τύπου Portland ΙΙ και αδρανή, με ειδικό υαλόπλεγμα,
υψηλής αντιαλκαλικής προστασίας εγκιβωτισμένο και στις δύο επιφάνειες ως οπλισμός. Τα κατά μήκος άκρα είναι βιομηχανοποιημένα με την τεχνολογία EasyEdgeTM.

To AQUAPANEL® Q4 Finish είναι ένα ετοιμόχρηστο και αδιάβροχο υλικό στοκαρίσματος
για τη δημιουργία λείας επιφάνειας υψηλών επιπέδων έως και ποιότητας Q4.
Εφαρμογή σε οροφές:
Χρησιμοποιείται για το φινίρισμα της επιχρισμένης επιφάνειας τσιμεντοσανίδας με το AQUAPANEL® Betocoat
ή AQUAPANEL® Basecoat και το AQUAPANEL® Εσωτερικό Αντιαλκαλικό πλέγμα.
Κατανάλωση: Περίπου 1,7 kg/m2/mm πάχους επιχρίσματος
Συσκευασία: δοχείο 20kg, 24 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 82637)

Πάχος: 12,5mm Πλάτος: 1200mm
Μήκος: 900, 2000, 2400, 2800, mm Βάρος: περίπου 15kg/m2
Συσκευασία: 1200 x 900
1200 x 2000
1200 x 2400
1200 x 2800

50τεμ./παλέτα
30τεμ./παλέτα
30τεμ./παλέτα
30τεμ./παλέτα

(Κ.Π.: 97924)*
(Κ.Π.: 139813)
(Κ.Π.: 103612)
(Κ.Π.: 103614)

AQUAPANEL® Βίδες Maxi Screw

AQUAPANEL® Joint Filler

Οι βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw είναι ειδικά κατασκευασμένες για την ασφαλή στερέωση
των τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL® πάνω στο μεταλλικό σκελετό. Είναι δύο τύπων, αιχμηρές
και τρυπανόβιδες και έχουν ειδική επικάλυψη που εξασφαλίζει εγγυημένη αντιδιαβρωτική προστασία
500 ωρών σε τεστ αλατόνερου. Οι βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw είναι κατάλληλες
για τη στερέωση μονής ή διπλής στρώσης τσιμεντοσανίδας σε μεταλλικό σκελετό.

Το AQUAPANEL® Joint Filler είναι τσιμεντοειδούς βάσης υλικό το οποίο χρησιμοποιείται
για την αρμολόγηση των τσιμεντοσανίδων σε τοιχοποιίες και οροφές.
Κατανάλωση: Περίπου 0,7kg/m2
Συσκευασία: σακιά 20kg, 48 σακιά/ παλέτα (Κ.Π.: 131095)

Κατανάλωση: 15τεμάχια/m2, απόσταση ορθοστατών 300mm
Συσκευασία: ΤN 25: 1000 τεμ/κουτί (Κ.Π.): 87319
ΤN 39: 500 τεμ/κουτί (Κ.Π.: 53500) - ΤB 25: 250 τεμ/κουτί (Κ.Π.: 94730)
ΤN 55: 250 τεμ/κουτί (Κ.Π.: 95644) - ΤB 39: 250 τεμ/κουτί (Κ.Π.: 58549)

AQUAPANEL® Αντιαλκαλική ταινία αρμών

AQUAPANEL® Betocoat

Η αντιαλκαλική ταινία AQUAPANEL® είναι ένα ύφασμα πλέγματος γυαλιού με ένα ανθεκτικό αλκαλικό
επίστρωμα ώστε να είναι δυνατή η χρήση της στο αλκαλικό περιβάλλον της τσιμεντοσανίδας.
Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των αρμών μεταξύ των τσιμεντοσανίδων αφού εγκιβωτιστεί
στο υλικό αρμολόγησης, το ακρυλικό πολυμερές AQUAPANEL® Betocoat ή AQUAPANEL® Joint Filler

To AQUAPANEL® είναι ακρυλικό πολυμερές πρόσμικτο το οποίο χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση
αλλά και για το επίχρισμα της τελικής επιφάνειας της τσιμεντοσανίδας. Πριν τη χρήση του πρέπει
να ομογενοποιηθεί με μίξερ βαρέους τύπου σε 300-450 στροφές ανά λεπτό. Στη συνέχειαπρέπει να αναμιχθεί
σε ίσους όγκους τσιμέντου Portland II, προσθέτοντας έως 400ml νερού ανά 5kg δοχείο.
Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια εφαρμογής του υλικού και για τις επόμενες 24 ώρες,
θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 7οC και 35οC.

Κατανάλωση: Περίπου 2,1m/m2
Συσκευασία: ρολά 50m, 12 ρολά/ κούτα (Κ.Π.: 49373)

AQUAPANEL® Κόλλα - PU Glue
Η κόλλα πολυουρεθάνης AQUAPANEL® χρησιμοποιείται για την αρμολόγηση των τσιμεντοσανίδων
AQUAPANEL® Cement Board Indoor στο μεταλλικό σκελετό.
Κατανάλωση: Περίπου 50ml/m2 (περίπου 6,5m2 ανά σωληνάριο)
Συσκευασία: 310ml/σωληνάριο 20 σωληνάρια/κούτα (Κ.Π.: 49376)

AQUAPANEL® Αστάρι Interior Primer
Τo AQUAPANEL® Αστάρι Interior Primer είναι ένα ετοιμόχρηστο συνθετικό υλικό για αστάρωμα
των τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL® Cement Board Indoor. Εξασφαλίζει την απαραίτητη πρόσφυση
στην επιφάνεια της τοιχοποιίας για την επικόλληση των πλακιδίων ή του σοβά.
Κατανάλωση: Περίπου 40-60 g/m2
Ανάμειξη: 1:2 με νερό
Συσκευασία: δοχείο 15kg, 24 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π. 49279)

Κατανάλωση: Περίπου 2-2,5 kg/m2 για πάχος από 3 – 5mm
Συσκευασία: δοχείο 5kg, 80 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 88824)
δοχείο 15kg, 33 δοχεία/ παλέτα (Κ.Π.: 68517)

AQUAPANEL® Basecoat
Το AQUAPANEL® Basecoat είναι τσιμεντοειδές υλικό εμπλουτισμένο με συνθετικές ρητίνες, το οποίο
χρησιμοποιείται ως βασικό επίχρισμα των τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL®. Είναι σε μορφή σκόνης
και απαιτείται μόνο η ανάμιξή του με νερό πριν τη χρήση του. Εφαρμόζεται είτε με το χέρι είτε με χρήση
μηχανής (PFT G4 ή G5, ρότορας/στάτορας D4-3, τροφοδοσία νερού 200l/h).
Κατανάλωση: Περίπου 7,8kg/m2 για ελάχιστο πάχος 5mm
Συσκευασία: σακιά 25kg, 42 σακιά/ παλέτα (Κ.Π.: 49157)

AQUAPANEL® Εσωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης
Το AQUAPANEL® Εσωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης είναι ένα ύφασμα πλέγματος από ίνες γυαλιού
με ένα ανθεκτικό αλκαλικό επίστρωμα, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του στο αλκαλικό περιβάλλον
της τσιμεντοσανίδας AQUAPANEL®. Εγκιβωτίζεται στο βασικό επίχρισμα AQUAPANEL® Betocoat
ή AQUAPANEL® Basecoat κατά το στοκάρισμα της επιφάνειας της τσιμεντοσανίδας.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1 m2/m2
Συσκευασία: Διατίθεται σε ρολά πλάτους 100cm και μήκους 50m. 30 ρολά ανά κούτα (Κ.Π: 105284)

* (Κ.Π.) Κωδικός προϊόντος

4

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

5

Σειρά προϊόντων
Πιστοποιημένα παρελκόμενα: Τοιχοποιίες - Οροφές
AQUAPANEL® Μεταλλικά προφίλ
Τα Knauf AQUAPROFIL® είναι μεταλλικά προφίλ τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατασκευές τοίχων,
οροφών και επενδύσεων Ξηράς Δόμησης. Τα Knauf AQUAPROFIL® παράγονται από πρώτη ύλη χάλυβα,
με επικάλυψη που αποτελείται από αλουμίνιο, ψευδάργυρο και πυρίτιο. Η επικάλυψη πραγματοποιείται
με εμβαπτισμό εν θερμώ, συνεχούς ροής. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της επεξεργασίας είναι
η εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Μεγάλος αριθμός μελετών αποδεικνύει ότι ο χάλυβας με την επεξεργασία
αυτή παρουσιάζει πέντε φορές μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
σε σχέση με τον συνήθως xρησιμοποιούμενο, γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.
Τύποι και διαστάσεις: Στρωτήρας AQUAPROFIL® UW 50/40/0,6mm (Κ.Π: 129624)
Στρωτήρας AQUAPROFIL® UW 75/40/0,6mm (Κ.Π: 129623)
Στρωτήρας AQUAPROFIL® UW 100/40/0,6mm (Κ.Π: 129621)
Ορθοστάτης AQUAPROFIL® CW 50/50/0,6mm (Κ.Π: 129615)
Ορθοστάτης AQUAPROFIL® CW 75/50/0,6mm (Κ.Π: 129613)
Ορθοστάτης AQUAPROFIL® CW 100/50/0,6mm (Κ.Π: 129612)
Οδηγός οροφής AQUAPROFIL® CD 60/27/0,6mm (Κ.Π: 129620)
Περιμετρικός οδηγός AQUAPROFIL® UD28/27/0,6mm (Κ.Π: 129618)

Επιπρόσθετα παρελκόμενα
AQUAPANEL® Τραβέρσα
Οι AQUAPANEL® τραβέρσες χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση φορτίων
σε τοιχοποιίες που κατασκευάστηκαν με τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Indoor.
Αξονική απόσταση ορθοστατών: 600mm
Ύψος: περίπου 290mm
Πάχος: 0,75mm με ειδική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας
Τύπος Μ: Χωρίς ξύλο
Τύπος ΜΗ: Με MDF πάχους 18mm

AQUAPANEL® Θυρίδες επίσκεψης
Οι AQUAPANEL® θυρίδες επίσκεψης είναι προστατευμένες έναντι στην υγρασία
και τοποθετούνται
σε τοιχοποιίες και οροφές.
Διαστάσεις: 300Χ300mm, 400mmX400mm, 500mmX500mm
Άλλες διαστάσεις (π.χ ειδικές διαστάσεις πλακιδίων) είναι δυνατόν να παραχθούν
κατόπιν παραγγελίας

6

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

7

Οδηγός εφαρμογής
Εφαρμογή

Επεξεργασία
Αποθήκευση και μεταχείριση

Διαμόρφωση

1. Σκελετός
Για το κόψιμο της τσιμεντοσανίδας,αρχικά σημαδεύουμε
με μολύβι το σημείο κοπής.
Στη συνέχεια, με φαλτσέτα κοπής,
χαράσουμε τη μία πλευρά έως
ότου κοπεί το πλέγμα που υπάρχει
στην επιφάνεια. Λυγίζοντας την
τσιμεντοσανίδα στο σημείο κοπής,
σπάει το τσιμέντο και απομένει
να κοπεί το πλέγμα από την
άλλη πλευρά της.

Οι τσιμεντοσανίδες πρέπει
πάντα να μεταφέρονται όρθιες,
είτε με τη βοήθεια δύο ατόμων
είτε με τη βοήθεια καροτσιού
μεταφοράς. Προσοχή πρέπει
να δοθεί κατά την τοποθέτηση
της σανίδας στο δάπεδο
ώστε να μην τραυματιστούν
οι άκρες και οι γωνίες της.

3. Καθαρισμός των άκρων της τσιμεντοσανίδας
1.1 Οι τσιμεντοσανίδες
AQUAPANEL® Cement Board
Indoor πρέπει να βιδωθούν
σε σκελετό ο οποίος
μπορεί να είναι
είτε μεταλλικός είτε ξύλινος.

Για την εξασφάλιση
μιας ασφαλούς σύνδεσης
των αρμών με την AQUAPANEL®
κόλλα PU-Glue, καθαρίστε
τις άκρες του πανέλου
με τη χρήση ενός βρεγμένου
πινέλου με νερό.

4. Εφαρμογή της πολυουρεθανικής κόλλας
Για εξαιρετικά λείες επιφάνειες
κοπής, π.χ. εξωτερικές γωνίες,
είναι δυνατή η χρήση
χειροκίνητου δισκοπορίονου
με διαμαντόδισκο
και απορροφητήρα σκόνης
ή σέγα.

Η βάση στήριξης της παλέτας
θα πρέπει να είναι ικανή
να αντέξει το βάρος
της παλέτας.
Μια παλέτα AQUAPANEL®
Cement Board Indoor
ασκεί στο έδαφος δύναμη
περίπου 870kg.

Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL®
Cement Board Indoor
θα πρέπει να προστατεύονται
από την υγρασία και τις καιρικές
συνθήκες πριν την εφαρμογή τους.
Φύλλα τα οποία έχουν
βραχεί θα πρέπει, πριν την
τοποθέτησή τους, να στεγνώσουν
και από τις δύο πλευρές τους.

1.3 Χάραξη της τοιχοποιίας.
Οι στρωτήρες βιδώνονται
σε δάπεδο και οροφή.
Οι ορθοστάτες κόβονται
στο απαραίτητο μήκος
και τοποθετούνται κάθετα, μέσα
στους στρωτήρες, αλφαδιασμένοι σε μέγιστη απόσταση 60cm
μεταξύ τους.

Οπές
Πριν την τοποθέτησή τους,
οι τσιμεντοσανίδες θα πρέπει
να έχουν παραμείνει
στις συνθήκες περιβάλλοντος
για κάποιο διάστημα. Υλικά
όπως, αστάρια και βασικά
επιχρίσματα δεν θα πρέπει
να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες
μικρότερες των +5oC.

1.2 Στους στρωτήρες
πριν την τοποθέτησή τους
σε δάπεδο και οροφή,
θα πρέπει να επικολλάται
αφρώδης ηχομονωτική ταινία
ή ακρυλική μαστίχη
για τον περιορισμό
τον ηχογεφυρών.

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Η εφαρμογή της κόλλας
στα άκρα της τσιμεντοσανίδας
θα πρέπει πάντα να γίνεται
πριν το βίδωμα
του επόμενου πανέλου.

2. Τοποθέτηση της τσιμεντοσανίδας
Για τη δημιουργία οπών
(π.χ. για καλώδια ή σωλήνες)
χρησιμοποιείται σέγα.
Η διάμετρος του ανοίγματος
θα πρέπει να είναι περίπου
10mm μεγαλύτερη από τη
διάμετρο του σωλήνα.
Το εναπομένον κενό μπορεί
να σφραγιστεί με ένα κολάρο,
σιλικόνη ή με υλικό
αρμολόγησης.

Ευθυγραμμίστε το πρώτο
φύλλο τσιμεντοσανίδας
κατά μήκος των προφίλ.
Διασφαλίστε ότι το πανέλο
είναι αλφαδιασμένο
οριζοντίως και καθέτως
με τη χρήση αλφαδιού.

Απόσταση βιδών ≤250mm.
Απόσταση από τις άκρες
≥15mm.
Να μη βιδώνετε υπερβολικά
τις βίδες.
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4.1 Εφαρμόστε το υλικό
αρμολόγησης AQUAPANEL®
κόλλα PU-Glue.

4.2 Ακουμπήστε τη δεύτερη
τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL®
Cement Board Indoor στους
ορθοστάτες και πιέστε να έρθει
σε επαφή με την κόλλα πολυουρεθάνης. Βιδώστε το πανέλο
στους ορθοστάτες. Η αρμολόγηση
έχει ολοκληρωθεί. Δεν απαιτείται
πλέον η χρονοβόρος διαδικασία
του σπατουλαρίσματος του αρμού
και του εγκιβωτισμού
της αντιαλκαλικής υαλοταινίας.

4.3 Η AQUAPANEL® κόλλα PU-Glue
πρέπει να εφαρμοστεί ως μια
συνεχής λωρίδα κατά μήκος των
άκρων της τσιμεντοσανίδας.
Πριν την εφαρμογή του υλικού αρμολόγησης, εξασφαλίστε ότι οι άκρες
είναι καθαρές, π.χ. με ένα βρεγμένο πινέλο. Απαιτούνται 50ml/m2
(25ml/m). Το σωληνάριο περιέχει
υλικό αρμολόγησης για περίπου 6m2.
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Οδηγός εφαρμογής

Ολοκλήρωση επιφάνειας
Καμπύλες τοιχοποιίας

5. Τοποθέτηση της επόμενης τσιμεντοσανίδας

Εφαρμογή σε καμπύλα τμήματα τοιχοποιίας

Εφαρμόστε την επόμενη
AQUAPANEL® Cement
Board Indoor και διασφαλίστε
ότι τα πανέλα είναι ορθώς
ευθυγραμμισμένα οριζοντίως
και καθέτως. Βιδώστε την
τισμεντοσανίδα στο σκελετό.
Προσέχουμε ιδιαίτερα να μην
σταυρώνονται οι αρμοί.

_ 3m
r: >

Επικόληση πλακιδίων

Για εφαρμογές όπως καμπύλα
τμήματα τοιχοποιιών, η
τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL®
Cement Board Indoor μπορεί
πολύ εύκολα να καμπυλωθεί.
Ψαλιδίστε τους στρωτήρες
και τοποθετήστε τους σε δάπεδο
και οροφή στην επιθυμητή ακτίνα.
Τοποθετήστε και αλφαδιάστε
τους ορθοστάτες μέσα
στους στρωτήρες.

Για την επικόλληση κεραμικών
πλακιδίων, (διαστάσεις πλακιδίου
≤ 300 x 300 mm) χρησιμοποιήστε
ελαστική κόλα πλακιδίων.
Η κόλα πλακιδίων θα πρέπει,
κατ’ ελάχιστον, να πληρεί
τις απαιτήσεις της κλάσης C2,
σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΝ12004.
Σημείωση:
Στην περίπτωση όπου
απαιτείται μια στρώση πανέλου
για εφαρμογές επικόλλησης
πλακιδίου, τότε η τσιμεντοσανίδα
AQUAPANEL® Cement
Board Indoor αποτελεί το ιδανικό
υπόβαθρο για την επικόλληση
των πλακιδίων.

Πριν την εφαρμογή
των τσιμεντοσανίδων, λυγίστε
το πανέλο τσιμεντοσανίδας.
Οι ρωγμές οι οποίες
διακρίνονται στην επιφάνεια
της τσιμεντοσανίδας κατά
τη διαδικασία λυγισμού της,
δεν θα προκαλέσουν απώλεια
αντοχής ή μείωση των τεχνικών
ιδιοτήτων της τσιμεντοσανίδας.

6. Απόξηση του υλικού αρμολόγησης
Αφήστε το υλικό αρμολόγησης
να ωριμάσει και στη συνέχεια
αποξήστε το υλικό που προεξέχει
(συνήθως την επόμενη ημέρα).

0.3m
1.20m

7. Ολοκλήρωση τοιχοποιίας

Επικόλληση πλακιδίων

Μέγιστη απόσταση ορθοστατών:
≤ 300mm

Φινίρισμα
Βασικό επίχρισμα

Φινίριμα
Η τοιχοποιία τσιμεντοσανίδας
AQUAPANEL® Cement
Board Indoor θα είναι έτοιμη
για βάψιμο αφού επιχριστεί
σε όλη την επιφάνειά της
με το AQUAPANEL® Betocoat
ή το AQUAPANEL® Basecoat.

Οι συνδέσεις της τοιχοποιίας
με άλλες τοιχοποιίες, την οροφή
και το δάπεδο απαιτούν μόνιμη
ελαστική στεγάνωση όταν
πρόκειται για χώρους με υγρασία.
Απαιτείται η κατασκευή αρμού
συστολής διαστολής στην τοιχοποιία
για διαστήματα μεγαλύτερα των 7m.

Ενίσχυση

8. Αστάρωμα
Η τοιχοποιία τσιμεντοσανίδας
AQUAPANEL® Cement
Board Indoor θα πρέπει
να ασταρωθεί πριν την
επικόλληση πλακιδίων
ή την εφαρμογή του επιχρίσματος.
Το αστάρωμα γίνεται
με τη χρήση του AQUAPANEL®
Ασταριού Interior Primer.

Για την επίτευξη λείας
επιφάνειας, εφαρμόστε
ένα λεπτό στρώμα
AQUAPANEL® Betocoat
ή το AQUAPANEL® Basecoat.
Όταν στεγνώσει, η επιφάνεια
μπορεί να βαφτεί.
Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε
το λεκτόκοκκο υλικό
AQUAPANEL® Joint Filler
σε στρώση 4mm.

Βαφή
Εφαρμόστε το AQUAPANEL®
εσωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα
ενίσχυσης και εγκιβωτίστε το
στο νωπό βασικό επίχρισμα
με σπάτουλα.

Για το βάψιμο της τοιχοποιίας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
η πλειονότητα των συστημάτων
βαψίματος επιφανειών.
Περιλαμβάνονται τα υδατοδιαλυτά
χρώματα, ματ βερνίκια,
σιλικονούχα χρώματα
και εποξικά βερνίκια.
Πάντα, πριν από τη χρήση
οποιουδήποτε χρώματος,
συμβουλευτείτε τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Ο δειγματισμός
θεωρείται απαραίτητος.
Για φινίρισμα επιφανειών
επιπέδου Q4 (μέγιστη ποιότητα
φινιρίσματος), εφαρμόστε το
AQUAPANEL® Q4 Finish πάνω
από την επιχρισμένη επιφάνεια.
Ανατρέξτε στις σελίδες 12 - 13.
Αφού στεγνώσει, λειάνετε την
επιφάνεια με ηλεκτρικό τριβείο.
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Ολοκλήρωση επιφάνειας

Επίπεδα ποιότητας επιχρισμένων επιφανειών

Επίχρισμα μικρής επιφάνειας πάνω από τα επικολλημένα πλακίδια

Q1-Q4

Μέγιστη ποιότητα επιφάνειας

Επίχρισμα ολόλκληρης της επιφάνειας

Για φινίρισμα
επιφάνειας επιπέδου Q4
(μέγιστη ποιότητα επιφάνειας),
χρησιμοποιήστε
το AQUAPANEL® Q4 Finish
ετοιμόχρηστο υλικό
φινιρίσματος.

Εφαρμόστε το AQUAPANEL® Q4
Finish επικαλύπτοντας
πλήρως την επιφάνεια
της τοιχοποιίας όπου
δεν έχουν επικολληθεί πλακίδια,
με τη χρήση σπάτουλας 20cm.
Αφού το υλικό στεγνώσει
λειάνετε την επιφάνεια
με γυαλόχαρτο.
Σε αυτό το σημείο η επιφάνεια
είναι έτοιμη για βαφή.
Για την επίτευξη επιφάνειας
επιπέδου Q4 (μέγιστη
ποιότητα επιφάνειας)
εφαρμόστε ένα δεύτερο πολύ
λεπτό στρώμα AQUAPANEL® Q4
Finish. Μετά το στέγνωμα
του φινιρίσματος (περίπου 24
ώρες) λειάνετε με γυαλόχαρτο
ή ηλεκτρικό τριβείο.

Στοκάρισμα των αρμών
Εφαρμόστε το AQUAPANEL® Q4
Finish με τη χρήση ανοξείδωτης
σπάτουλας 15cm στους αρμούς
μεταξύ των τσιμεντοσανίδων
οι οποίοι έχουν αρμολογηθεί με την
AQUAPANEL® κόλλα PU-Glue.
Εγκιβωτίστε την Knauf δικτυωτή
ταινία γυψοσανίδας στο κέντρο
του επιχρισμένου αρμού έτσι ώστε
να υπερκαλύπτεται ο αρμός μεταξύ
των τσιμεντοσανίδων. Στη συνέχεια,
εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα
AQUAPANEL® Q4 Finish πάνω από
την ταινία και αφαιρέστε
το υλικό το οποίο προεξέχει.
Σημείωση:
Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL®
Cement Board Indoor είναι
ήδη αρμολογημένες με την
AQUAPANEL® κόλλα PU-Glue.

Εγκιβωτισμός των αρμών
Καλύψτε όλα τα κεφάλια
των βιδών. Εάν είναι απαραίτητο,
μετά το στέγνωμα του υλικού,
αφαιρέστε οποιεσδήποτε
ανωμαλίες του υλικού
με γυαλόχαρτο.

Σύστημα βαφής
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
υδατοδιαλυτά χρώματα,
σιλικονούχα χρώματα
σε συνάρτηση με την επιθυμητή
χρήση και τις απαιτήσεις
της κατασκευής.

Η παρακάτω περιγραφή αφορά το επίχρισμα επιφάνειας τσιμεντοσανίδας AQUAPANEL® Cement Board Indoor με AQUAPANEL® Betocoat ή το
AQUAPANEL® Basecoat και AQUAPANEL® Q4 Finish σύμφωνα με την Κεντρική Γερμανική Ομοσπονδία Κατασκευαστών.

Q1 Καμία απαίτηση οπτικών χαρακτηριστικών ή επιπεδότητας

της επιφάνειας του επιχρίσματος. Ένα απλό γέμισμα είναι αρκετό.

Q2 Η ποιότητα της επιφάνειας αυτού του επιπέδου

ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχρισμένων
επιφανειών τοιχοποιίας ή οροφής και ανταποκρίνεται
στις συνήθεις απαιτήσεις.
Η τελική επιφάνεια του επιχρίσματος είναι κατάλληλη για:
• Διακοσμητικό επίχρισμα ≥1mm
• Υλικά επένδυσης τοιχοποιιών μεγάλου ή μεσαίου επιπέδου
π.χ. υφασμάτινες ταπετσαρίες
• Συστήματα βαφής

Επίπεδα ποιότητας επιχρισμένων επιφανειών με
AQUAPANEL® Betocoat ή το AQUAPANEL® Basecoat
και AQUAPANEL® Q4 Finish.
Ολόκληρη τοιχοποιία

Q1

AQUAPANEL® αστάρι
Interior Primer
+ AQUAPANEL®
Betocoat/Basecoat
με εγκιβωτισμό
AQUAPANEL®
εσωτερικού αντιαλκαλικού
πλέγματος

Q2

Q1+λεπτή στρώση AQUAPANEL®
Betocoat/Basecoat

Q3

Q2+λείανση

AQUAPANEL® αστάρι Interior
Primer + αρμολόγηση με Knauf
δικτυωτή ταινία + επίχρισμα επιφάνειας με AQUAPANEL® Q4
Finish
+ λείανση

Q4

Q2+προαιρετική λείανση
+ AQUAPANEL® Q4 Finish +
λείανση

Q3+λεπτή στρώση
AQUAPANEL® Q4 Finish
+ λείανση

Q3 Αυξημένες απαιτήσεων επιπεδότητας. Επιπρόσθετα από
το επίπεδο Q2 ένα δεύτερο λεπτό στρώμα επιχρίσματος
είναι απαραίτητο.
Η τελική επιφάνεια του επιχρίσματος είναι κατάλληλη για:
• Διακοσμητικό επίχρισμα ≤1mm
• Λεπτά υλικά επένδυσης τοιχοποιιών
• Συστήματα βαφής

Q4 Επίπεδο των υψηλότερων απαιτήσεων ποιότητας της τελικής
επιφάνειας του επιχρίσματος. Επιπρόσθετα του επιπέδου Q3
απαραίτητη είναι η επεξεργασία της επιφάνειας με κατάλληλο
υλικό φινιρίσματος.
Η τελική επιφάνεια του επιχρίσματος είναι κατάλληλη για:
• Πολύ λεπτά υλικά επένδυσης τοιχοποιιών π.χ. μεταλλικές
ή βινυλικές ταπετσαρίες
• Συστήματα βαφής
• Τεχνοτροπίες φινιρίσματος

Τμήμα τοιχοποιίας
πάνω από επικολλημένα
πλακίδια

Σημείωση:
Το τμήμα της τοιχοποιίας
όπου θα επικολληθούν
πλακίδια θα πρέπει απαραίτητα
να είναι >50% του συνολικού
ύψους της τοιχοποιίας.
Σε χώρους όπου δεν έχουμε
άμεσο ψεκασμό νερού, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
το Q4 Finish για φινίρισμα
ολόκληρης της επιφάνειας
της τοιχοποιίας σε στρώση 2-3mm.

Φινίρισμα των αρμών και των βιδών
Λειάνετε οποιεσδήποτε
ανωμαλίες προεξέχοντος υλικού.
Εφαρμόστε το AQUAPANEL® Q4
Finish σε ένα πλάτος τουλάχιστον
20cm. Εγκιβωτίστε τα κεφάλια
των βιδών και λειάνετε
οποιεσδήποτε ανωμαλίες
στην επιφάνεια.
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Αναρτημένη οροφή τσιμεντοσανίδας
σε μεταλλικό σκελετό

Εφαρμογή Συστημάτων Οροφών

Διάρκεια πυραντοχής ΕΙ30 από κάτω
1.

Ειδικές σημειώσεις
Ευθυγραμμίστε την πρώτη τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Cement
Board Indoor προσεκτικά, με φορά
κάθετη προς τους δευτερεύοντες
οδηγούς του σκελετού οροφής.
Βιδώστε το πανέλο με τη χρήση
των βιδών AQUAPANEL®
Maxi Screw (απαιτούνται 25τεμ/m2).
Η απόσταση των δευτερευόντων
οδηγών είναι 300mm.

2.
Αφήστε ένα κενό μεταξύ των φύλλων
τσιμεντοσανίδας τουλάχιστον 3mm.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αρμοί σταυρώνονται μεταξύ τους. Μετά το βίδωμα
των τσιμεντοσανίδων οι αρμοί θα
πρέπει να καλυφθούν με το
AQUAPANEL® Betocoat ή
AQUAPANEL® Joint Filler
και να εγκιβωτιστεί η AQUAPANEL®
αντιαλκαλική ταινία. Καλύψτε, επίσης, όλα τα κεφάλια των βιδών με
το AQUAPANEL® Betocoat ή το
AQUAPANEL® Joint Filler

Σε χώρους με αυξημένα
επίπεδα υγρασίας όπως
επαγγελματικές κουζίνες,
εσωτερικές πισίνες, σάουνες
ή χημικά εργαστήρια,
κρίνεται απαραίτητη
η αντιδιαβρωτική προστασία
του μεταλλικού σκελετού.
Κατά το βίδωμα
των τσιμεντοσανίδων
AQUAPANEL® Indoor
στο μεταλλικό σκελετό
η απόσταση των βιδών
από τις άκρες πρέπει να είναι
≥15mm και η απόσταση μεταξύ
δύο διαδοχικών βιδών πρέπει
να είναι ≤250mm.
Για την κατασκευή οροφών
συνεχούς επιφάνειας μεγαλύτερης
των 15m απαραίτητη είναι
η δημιουργία αρμού συστολής
διαστολής.

Αναρτημένη οροφή σε μεταλλικό σκελετό

Απόσταση μεταξύ αναρτήσεων, πρωτευόντων και δευτερευόντων οδηγών

3.
Ασταρώστε την αρμολογημένη
επιφάνεια με το AQUAPANEL®
αστάρι Interior Primer
(αστάρι/νερό 1:2).

4.
Επιχρίστε ολόκληρη την επιφάνεια
της οροφής με το AQUAPANEL®
Betocoat ή AQUAPANEL® Basecoat
σε πάχος τουλάχιστον 4mm και
εγκιβωτίστε το AQUAPANEL®
εσωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα
σε όλη την επιφάνεια μέσα
στο νωπό επίχρισμα. Για λεία
επιφάνεια, χρησιμοποιήστε
το λεκτόκοκκο υλικό AQUAPANEL®
Joint Filler σε στρώση 4mm.

Στρώσεις

Βάρος οροφής

Αναρτήσεις

Αποστάσεις (mm)
a
b

c

1) 1 x 12.5 mm

περίπου 23 kg/m2

0.40 kN

750

300/312.5

1000

2) 1 x 12.5 mm
AQUAPANEL® Indoor
+ 1 x 12,5 mm GKF

περίπου 32 kg/m2

0.40 kN

750

300/312.5

750

3) 2 x 12.5 mm
AQUAPANEL® Cement Board
Indoor

περίπου 39 kg/m2

0.40 kN

525

300/312.5

750

Διάρκεια πυραντοχής από κάτω
Στρώσεις

Πάχος (mm)

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Κατηγορία πυραφάλειας
Πιστοποιητικό

Ελάχιστο
Πυκνότητα (kg/m3)

1) 1 x 12.5 mm
AQUAPANEL® Cement Board
Indoor + 1 x 12.5 mm GKF

-

-

EI30
EI30
EI30

3461/7923-Mer
3461/7923-Mer
3461/7923-Mer

2) 2 x 12.5 mm
AQUAPANEL® Cement Board
Indoor

2 x 40

50

EI30

c. Pr-02-02.092

Αρμός συστολής διαστολής
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Πετροβάμβακας (Α1, σημείο τήξης > 1000οC)

Αρμός συστολής διαστολής με απαιτήσεις πυρασφάλειας
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Αναρτημένη οροφή τσιμεντοσανίδας
σε μεταλλικό σκελετό

Προστασία από την υγρασία

Ιδανικό για κατοικίες και κατασκευές επαγγελματικής χρήσης
Περιγραφή
1
4
5
9
14a
20
21
22
23
24
27
28

AQUAPANEL® Indoor
AQUAPANEL® βίδες
Climate X ή κεραμικής
προστασίας
Κατάλληλη μέθοδος
σύνδεσης
Ελαστικό στεγανωτικό
υλικό
Knauf πυράντοχη
γυψοσανίδα GKF,
12,5 mm
C προφίλ, οδηγός οροφής
Ανάρτηση Nonius ή
άμεση ανάρτηση Π
Συνδετήρας οδηγών
Γωνιακό προφίλ
U προφίλ, περιμετρικός
οδηγός
Αυτοκόλλητη ταινία
Υλικό στοκαρίσματος

Προστασία από την υγρασία με την τσιμεντοσανίδα
AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Συντομογραφίες
a
b
c

Απόσταση (mm) μεταξύ
των αναρτήσεων Nonius
ή των άμεσων αναρτήσεων Π
Απόσταση (mm) μεταξύ
των δευτερευόντων οδηγών (C
προφίλ 60/27/0,6)
Απόσταση (mm) μεταξύ
των πρωτευόντων οδηγών
(C προφίλ 60/27/0,6)

Κατασκευαστικές αστοχίες οφείλονται σε ένα μεγάλο ποσοστό στην υγρασία.
Το νερό εμφανίζεται σε μια κατασκευή σε μορφές όπως:

• Νερό σε στατική κατάσταση και σε ροή
• Ανιούσα υγρασία
• Σταγόνες
• Υψηλά ποσοστά υγρασίας στον ατμοσφαιρικό αέρα
Σε πολλά σημεία της κατασκευής, η ικανότητα για την αντιμετώπιση της υγρασίας και του νερού
είναι κρίσιμη για την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής του έργου, για παράδειγμα, σε όλους τους ιδιωτικούς
και επαγγελματικούς υγρούς χώρους, σε εργαστήρια, κουζίνες, εσωτερικές πισίνες και σάουνες.
Η προστασία από την υγρασία, είναι επίσης, σημαντική σε υπόγεια και γκαράζ
επειδή τα σημεία αυτά της κατασκευής υπόκεινται στον κίνδυνο της ανιούσας υγρασίας,
της υγρασίας από το έδαφος ή από πλημμύρες.
Τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά, για τέτοιου είδους κατασκευές, θα πρέπει να ικανοποιούν
διάφορες απαιτήσεις καθώς και να επιδεικνύουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Διαμόρφωση σκοτίας

• Αντίσταση στο νερό και σταθερότητα διαστάσεων του υλικού
• Αντίσταση στο σχηματισμό μούχλας
• Διαπερατότητα υδρατμών για βέλτιστο εσωτερικό κλίμα

Σύνδεση αναρτημένης οροφής με τοιχοποιία
και απαιτήσεις πυρασφάλειας

Σύνδεση αναρτημένης οροφής με τοιχοποιία
ξηράς δόμησης χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας

Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Indoor είναι το ιδανικό δομικό υλικό για τέτοιους χώρους,
όπως έχει αποδειχτεί από διάφορους εργαστηριακούς ελέγχους και πιστοποιητικά:

Τιμές αντίστασης στο νερό της τσιμεντοσανίδας AQUAPANEL® Indoor

Ειδικές σημειώσεις

• Ο μεταλλικός σκελετός της αναρτημένης οροφής κατασκευάζεται σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του ΕΝ 13964
• Να ακολουθηθούν οι οδηγίες εφαρμογής της σελίδας 14
• Φωτιστικά και αεραγωγοί μπορούν να αναρτηθούν
από την οροφή τηρώντας βέβαια τα όρια αντοχής του σκελετού
• Μεγάλα φορτία θα πρέπει να αναρτώνται από τη φέρουσα
οροφή
• Αναρτημένες οροφές με απαιτήσεις πυρασφάλειας
δεν επιτρέπεται να φέρουν φορτία

• Σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως επαγγελματικές κουζίνες, εσωτερικές πισίνες, σάουνες κλπ, προτείνεται η χρήση προφίλ με αυξημένη προστασία έναντι της διάβρωσης
• Φορτία που οφείλονται σε υποπίεση δεν λαμβάνονται υπόψη στις παραπάνω τεχνικές πληροφορίες.
• Το κενό της ψευδοροφής πρέπει να παραμένει ελεύθερο από υγροποιήσεις υδρατμών.

Πάχος υλικού

Βάρος

Ξηρά πυκνότητα

Αντίσταση διαπίδυσης

Sd

Θερμική			

			

υδρατμών		

αγωγιμότητα

12,5 mm

μ = 50

0.3 W/m2K

15 kg/m2

1050 kg/m3

0.375 m

Προμέτρηση υλικών ανά m2 οροφής

Προμέτρηση υλικών για ανάρτηση οροφής AQUAPANEL® Indoor σε μεταλλικό σκελετό, χωρίς φύρα.

Υλικό

Μονή στρώση
1 x AQUAPANEL®
Indoor

CD προφίλ σύμφωνα με ΕΝ 13694

1 x AQUAPANEL®
Cement Board
+ 1 x GKF

4.6 m

2x
AQUAPANEL®
Cement Board

4.9 m

Συνδετήρας σύμφωνα με ΕΝ 13694

4.1 τεμάχια

5.2 τεμάχια

Ανάρτηση Nonius με ασφάλεια

1.8 τεμάχια

2.4 τεμάχια

Βύσματα σύνδεσης

1.8 τεμάχια

AQUAPANEL® Indoor

1 m2

1 m2

2 m2

12.5 mm GKF

-

1 m2

-

AQUAPANEL βίδες Maxi Screw

25 τεμάχια

25 τεμάχια

50 τεμάχια

AQUAPANEL® Betocoat ή AQUAPANEL® Joint Filler

0.7 kg

0.7 kg

1.4 kg

AQUAPANEL® Αντιαλκαλική ταινία αρμών

2.1 m/m2

2.1 m/m2

4.2 m/m2

AQUAPANEL Αστάρι Interior Primer

περίπου 50 g

Πετροβάμβακας

-

®

®
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Διπλή στρώση

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

2.4 τεμάχια

Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Cement Board Indoor είναι αδιάβροχη.
Υπό την επίδραση του νερού η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Cement Board Indoor
επιδεικνύει εξαιρετικές και ασφαλείς επιδόσεις ως προς τα χαρακτηριστικά της.
Δεν επηρεάζεται η δομική της συνοχή και δεν αλλοιώνονται τα στατικά της χαρακτηριστικά.
Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Cement Board Indoor παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση
στην ανάπτυξη μούχλας και συνεπώς είναι το ιδανικό υλικό για εφαρμογές σε χώρους
με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό επιβεβαιώνεται από το Ινστιτούτο Βιολογικών Δομικών Υλικών
στο Rosenhaim με το Πιστοποιητικό (no. 3004-119-56A).
Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Cement Board Indoor επιδεικνύει πολύ καλή συμπεριφορά
ως προς τη διαπίδυση των υδρατμών με ένα συντελεστή αντίστασης μ=30.
Ο συντελεστής αυτός εξασφαλίζει ότι το πανέλο αναπνέει. Το γεγονός αυτό
είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως επιβεβαιώνει και το Ινστιτούτο Βιολογικών Δομικών Υλικών
στο Rosenhaim με το Πιστοποιητικό (no. 3001-56).

περίπου 50 g
-

1 m2
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Συστήματα τοιχοποιίας με μεταλλικό σκελετό

W 38 I

Τοιχοποιίες με μονό μεταλλικό σκελετό
και τοιχοποιίες υδραυλικών εγκαταστάσεων

Τοιχοποιίες με μονό μεταλλικό σκελετό
και τοιχοποιίες υδραυλικών εγκαταστάσεων

Τεχνικές προδιαγραφές / Ηχομόνωση / Θερμομόνωση

Πυροπροστασία

Σύστημα

Διαστάσεις
πάχος
πλάτος
πάχος
τοιχοποιίας ορθοστάτη στρώσης
τσιμεντοσανίδων
d
h
d

mm

mm

Τύπος τσιμεντοσανίδας

mm

Ηχομόνωση

Μονωτικό
υλικό

Θερμομόνωση

Rw,R

πάχος

συντελεστής
θερμικής
αγωγιμότητας

dB

mm

W/(m2K)

W381 Τοιχοποιία με μονό μεταλλικό σκελετό μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά
d

		

600 mm

		

600 mm

hdd
D

600 mm

600 mm

h
d
D

		

dh
D

απόσταση ορθοστατών

75

		

600 mm

		

600 mm

600 mm

hd d d hd
D
D

600 mm

dh d hdd
D D

		

d d d h d h dd h d h d d d dh
D D D
D
D

600 mm

12.5

AQUAPANEL

		
Indoor

42

50

0.70

100

75

12.5

		

–

60

0.55

100

12.5

		

44

80

0.43

μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά

100

50

125

75

150

100

AQUAPANEL®

2 x 12.5 		
Indoor

2 x 12.5 		
2 x 12.5

49
–
49*

Πυραντοχή Επένδυση
Κατηγορία Κατηγορία
πυραακαυστότητας
ντίστασης

W381 Τοιχοποιία με μονό μεταλλικό σκελετό

125

W382 Τοιχοποιία με μονό μεταλλικό σκελετό
απόσταση ορθοστατών

50

®

Σύστημα

απόσταση ορθοστατών

EI 30

Μονωτικό υλικό
Ελάχιστο
Τύπος
πάχος
τσιμεντοσανίδων

Ελάχιστο
πάχος μονωτικού

Ειδική
πυκνότητα

Μέγιστη
απόσταση
ορθοστατών

mm

mm

kg/m3

mm

μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά
AQUAPANEL® 12.5
Indoor

600 mm
απόσταση
ορθοστατών
600 mm

		

600 mm

		
600 mm
600 mm

130

105

12.5

AQUAPANEL®

		
Indoor

0.66

60

0.53

80

0.42

2 x 50

EI 90
απόσταση ορθοστατών

0.35

180

155

12.5

		

–

2 x 60

0.30

230

205

12.5

		

–

2 x 80

0.23

		

ορθοστάτης IBMB
Knauf
EN 1364-1
AQUAPROFIL® 3258 / 1525
CW 50/50
600

AQUAPANEL® 2 x
12.5
Indoor

–

–

A1

χωρίς ή με
μονωτικό
υλικό,
κατώτερη
κατηγορία
ακαυστότητας Β2

ορθοστάτης IBMB
Knauf
EN 1364-1
AQUAPROFIL® 3672 / 6696
CW 50/50
600

AQUAPANEL® 2 x
12.5
Indoor

πετροβάμβακας*

60

50

ορθοστάτης IBMB
Knauf
EN 1364-1
AQUAPROFIL® 3321 / 2155
CW 75/50,
600

A1

155

105

205
255

AQUAPANEL®

απόσταση ορθοστατών

> 61 **

2 x 50

0.35

155

2 x 12.5 		
Indoor

2 x 12.5 		

–

2 x 60

0.30

205

2 x 12.5 		

–

2 x 80

0.23

F 30A

AQUAPANEL® 12.5
Indoor
A1

χωρίς ή με
μονωτικό
υλικό,
κατώτερη
κατηγορία
ακαυστότητας Β2

–

–

ορθοστάτης IBMB
Knauf
DIN 4102
AQUAPROFIL® 3649 / 9454
CW 50/50
600

d

		

600 mm

d h d h ddh d h d
D D D
D

		

–

W386-1 Τοιχοποιία υδραυλικών εγκαταστάσεων διπλός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά

W386-2 Τοιχοποιία υδραυλικών εγκαταστάσεων διπλός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά
600 mm
απόσταση
ορθοστατών

–

W382 Τοιχοποιία με μονό μεταλλικό σκελετό μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά

50

EI 120
51/54 **

με ή χωρίς
μονωτικό
υλικό

A1

W386-1 Τοιχοποιία υδραυλικών εγκαταστάσεων διπλός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά
		

Πιστοποιητικό

*

51db με ειδκά ηχομονωτικά προφίλ

**

W386-2 Τοιχοποιία υδραυλικών εγκαταστάσεων διπλός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά
απόσταση ορθοστατών

F 90A

AQUAPANEL® 2 x
12.5
Indoor

πετροβάμβακας*

60

A1

30

ορθοστάτης IBMB
Knauf
DIN 4102
AQUAPROFIL® 3650 / 9464
CW 50/50
600

* Πετροβάμβακας σύμφωνα με το ΕΝ 13162; 3.1.1, ακαυστότητας Α1, σημείο τήξεως>1000οC σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-17

18

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

19

Συστήματα τοιχοποιίας με μεταλλικό σκελετό

W 38 I

Μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά.

Μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά

Ύψη τοιχοποιίας

Ύψη τοιχοποιίας

Μεταλλικό προφίλ

Απόσταση
ορθοστατών

Πάχος μεταλλικού προφίλ
0.6 mm

mm

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
τοιχοποιίας

Μεταλλικό προφίλ

Τομέας δόμησης 1

Τομέας δόμησης 2

Πάχος μεταλλικού προφίλ
0.6 mm

m

m

Απόσταση
ορθοστατών

mm

Ορθοστάτης Knauf CW 50/50 600

Τομέας δόμησης 1

Τομέας δόμησης 2

m

m

4.00

3.50

Ορθοστάτης Knauf CW 50/50 600

600

3.00

2.75

600

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

Ορθοστάτης Knauf CW 75/50 600

Ορθοστάτης Knauf CW 75/50 600

600

5.00

600

4.00

6.00

600

5.00

Elastic
Elastic
sealing compound
Elastic
sealing compound
ελαστομερές
Insulating
strip
sealing
compound
υλικό σφράγισης
Insulating strip
αφρώδηςKnauf
ηχομονωτική
UW strip
profile
Insulating
ταινία Knauf
Knauf UW profile
στρωτήρας
Knauf UW profile
Knauf AQUAPROFIL
Knauf CW profile
Knauf CW profile
ορθοστάτης
Knauf AQUAPROFIL
Knauf CW profile
®

®

W381-VO1 Σύνδεση με οροφή

ινώδες μονωτικό υλικό
(προαιρετικό)

Insulating wool
Insulating
(optional) wool
(optional) wool
Insulating
αντιαλκαλικές βίδες
(optional)
AQUAPANEL Maxi
Screw
AQUAPANEL®
στρωτήρας
AQUAPANEL
Joint
Adhesive® (PU)
Knauf AQUAPROFIL
Joint
Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
κόλλα πολυουρεθάνης
Joint Adhesive® (PU)
AQUAPANEL PUAQUAPANEL
glue
®
AQUAPANEL
Cement
Board
Indoor
AQUAPANEL® Indoor
®
Cement Board
Indoor
AQUAPANEL
Cement Board Indoor
®

®

Knauf CW profile
Κλίμακα 1:5
Knauf CW profile
®
AQUAPANEL
Knauf
CW profile
AQUAPANEL
Maxi Screw ®
®
Maxi Screw
AQUAPANEL
ορθοστάτης
AQUAPROFIL
Knauf Knauf
UW profile
Maxi Screw
αντιαλκαλικές
βίδεςprofile
Knauf UW
AQUAPANEL Maxi Screw
Knauf UW profile

Tommy bar plug
Tommy
barstrip
plug
Insulating
Tommy
barstrip
plug
Insulating
®
AQUAPANEL
Cement
Insulating
strip
®
Μεταλλικό
βύσμα
αγκύρωσης
Board
Indoor
AQUAPANEL
Cement
®
αφρώδης
ηχομονωτική
Board
Indoor
AQUAPANEL
Cementταινία
Knauf
ή
ακρυλική
μαστίχη
Board Indoor

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

®

Elastic
sealing compound
Elastic
sealing
compound
Elastic
ελαστομερές
υλικό
Insulating
strip
σφράγισης
sealing
compound
Insulating
strip
Knauf
UW
αφρώδης ηχομονωτικήprofile
Insulating
ταινία Knauf
Knauf UW strip
profile
ή ακρυλική μαστίχη
Knauf
στρωτήρας
KnaufUW
CW profile
profile

®

στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®

AQUAPANEL® Indoor

AQUAPANEL®
AQUAPANEL
Joint Adhesive® (PU)
Joint Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
κόλλα πολυουρεθάνης
®
Adhesive
(PU)
AQUAPANELJoint
AQUAPANEL PU glue
®
AQUAPANEL
Cement
Board
Indoor
®
Cement
Board
Indoor
AQUAPANEL
Indoor
AQUAPANEL
Cement Board Indoor

Elastic
Elastic
sealing compound
sealing compound
Elastic
ελαστομερές υλικό σφράγισης
sealing
compound

Knauf AQUAPROFIL®

Knauf CW profile
Knauf CW profile

®

ορθοστάτης
Knauf AQUAPROFIL®

®

W381-B1
αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων
(οριζόντια τομή)

W381-A1
Σύνδεση σε τοίχο με πλινθοδομή

στρωτήρας Knauf
®
Knauf
UW profile
AQUAPROFIL

Knauf UW profile
CW
profile
Knauf
UW
μονωτικό
υλικό
Knauf CW profile
Elastic
sealing
Knauf
CW profile
ελαστομερές
υλικό
Elastic
sealing
compound
σφράγισης
Elastic
sealing
compound
compound

W382-VO1
Σύνδεση με οροφή

στρωτήρας
Knauf AQUAPROFIL®

Knauf UW profile
ινώδες μονωτικό υλικό
Knauf UW profile
(προαιρετικό)
Insulating
wool
Knauf
UW profile
ελαστομερές
υλικό
Insulating wool
σφράγισης
InsulatingElastic
wool
Elastic
sealing compound
Elastic
sealing compound
sealing compound

W381-C1 σύνδεση τοιχοποιιών
ξηρής δόμησης σε σχήμα Τ

ορθοστάτης
Knauf AQUAPROFIL®
στρωτήρας
Knauf CW® profile
Knauf AQUAPROFIL
Knauf CW profile

Knauf CW profile

ελαστομερές υλικό
σφράγισης

Knauf UW profile
Knauf UW profile
ElasticUW profile
Knauf
Elastic
sealing compound
sealing compound
Elastic
sealing compound

W381-VU1 σύνδεση με πάτωμα

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

6.50

W381-D1
σύνδεση υπό γωνία
Elastic sealing
compound
Elastic sealing compound
Elastic sealing compound

(optional)
Insulating wool
(optional) ®
AQUAPANEL
κόλλα πολυουρεθάνης
® (PU)
Joint
AQUAPANEL
AQUAPANEL
PUAdhesive
glue
Joint
Adhesive
AQUAPANEL® (PU)
Joint
Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Indoor
® Indoor
Cement Board
AQUAPANEL
Cement
Board
AQUAPANEL® Indoor
Cement Board Indoor
®

®

W382-VM1
Σύνδεση τσιμεντοσανίδων
(κατακόρυφη τομή)

διάσταση ανοίγματος πόρτας

Door post bracket
W381-E1 κατασκευή ανοίγματος
πόρτας
Door post
®
με μεταλλικό προφίλAQUAPANEL
Knauf
UA bracket
Maxi Screw
Door
post
bracket
®
AQUAPANEL Maxi Screw
Knauf
UA
profile
® 2 mm
AQUAPANEL
Knauf
UA profile Maxi
2 mmScrew
Knauf UA profile 2 mm

Elastic
sealing compound
Elastic
sealing compound
Elastic
AQUAPANEL
sealing compound

®

AQUAPANEL®
® (PU)
Joint Adhesive
AQUAPANEL
Joint Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
®
AQUAPANELJoint
Adhesive (PU)
κόλλα πολυουρεθάνης
® Indoor
Cement Board
AQUAPANEL
AQUAPANEL PU glue
® Indoor
Cement
Board
AQUAPANEL
AQUAPANEL Indoor
Cement Board Indoor

Indoor

®

®

W382-B1
Σύνδεση τσιμεντοσανίδων
(οριζόντια τομή)

στρωτήρας Knauf

Knauf
UW profile
AQUAPROFIL
Knauf
UWKnauf
profile
ορθοστάτης
Knauf
CW profile
profile
AQUAPROFIL
Knauf
UW
Knauf
CW
profile
Elastic
sealing
ελαστομερές
υλικό
Knauf
CW
profile
σφράγισης
compound
Elastic
sealing
compound
Elastic
sealing
compound
®

®

στρωτήρας Knauf

Knauf UW profile AQUAPROFIL
ινώδες μονωτικό υλικό
Knauf UW profile
Insulating
wool (προαιρετικό)
Knauf
UW profile
υλικό
InsulatingElastic
woolελαστομερές
σφράγισης
Insulating
wool
sealing compound
Elastic
sealing compound
Elastic
sealing compound

W382-C1
Σύνδεση τοιχοποιιών ξηρής δόμησης
σε σχήμα Τ

®

Elastic sealing compound
W382-C2
Elastic sealing
compound
Σύνδεση
υπό γωνία
Elastic sealing compound

διάσταση ανοίγματος πόρτας

Wall opening dimenson
Wall opening dimenson
Wall opening dimenson

Knauf CW profile

Knauf CW profile

ελαστομερές
Knaufυλικό
UW profile
σφράγισης

AQUAPANEL® Indoor
αντιαλκαλικές βίδες
AQUAPANEL® Maxi Screw
ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL®

AQUAPANEL®
®
AQUAPANEL
Cement
Board
Indoor
W381-E2
κατασκευή
ανοίγματος πόρτας
®
με μεταλλικό
Knauf CW
Cementπροφίλ
Board
Indoor
AQUAPANEL
®
AQUAPANEL
Maxi
Screw
Cement Board
®
AQUAPANEL
MaxiIndoor
Screw
Knauf
CW
profile
®
AQUAPANEL
Maxi Screw
Knauf
CW profile
Knauf CW profile

®

στρωτήρας Knauf
AQUAPROFIL®

ελαστομερές υλικό σφράγισης

στρωτήρας
Knauf
Knauf
CW profile
AQUAPROFIL®

μεταλλικό δίχαλο σύνδεσης οριζόντιου
και κατακόρυφου προφίλ
αντιαλκαλικές βίδες
AQUAPANEL® Maxi Screw
στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®

®

AQUAPANEL® Indoor

ορθοστάτης Knauf
AQUAPROFIL®

Wall opening dimenson
Wall opening dimenson
Wall opening dimenson

Knauf CW profile
Knauf
CW profile
®
AQUAPANEL
Κλίμακα 1:5
®
Knauf
CW profile
Maxi Screw
AQUAPANEL
®
Maxi Screw
AQUAPANEL
Knauf UW profile
Knauf AQUAPROFIL
Maxiορθοστάτης
Screw
Knauf
UW profile
αντιαλκαλικές βίδες
Knauf UW
AQUAPANEL
Maxi profile
Screw

Tommy bar plug
Tommy
barstrip
plug
Insulating
Tommy
barstrip
plug
®
Insulating
AQUAPANEL
Cement
®
Board Indoor
Insulating
strip
AQUAPANEL
Cement
Μεταλλικό βύσμα
αγκύρωσης
Board Indoor ® Cement
AQUAPANEL
αφρώδης ηχομονωτική ταινία Knauf
Board Indoor

W382-A1
Σύνδεση σε τοίχο με πλινθοδομή

Insulating
ινώδες μονωτικό
υλικό wool
(προαιρετικό)
(optional)wool
Insulating

®

W381-VM1
σύνδεση τσιμεντοσανίδων
(κατακόρυφη τομή)

7.00

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

5.00

Ορθοστάτης Knauf CW 100/50 600

Ορθοστάτης Knauf CW 100/50 600
600

6.00

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας
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Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
τοιχοποιίας

W382-VU1
Σύνδεση με πάτωμα

Knauf UW profile
Elastic
Knauf
profile
sealingUW
compound
Elastic
sealing
compound
Elastic
sealing compound

στρωτήρας Knauf UW

μεταλλικό δίχαλο σύνδεσης
οριζόντιου και κατακόρυφου προφίλ
αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL®
Maxi Screw

Door post bracket

W382-E1 ΚατασκευήAQUAPANEL
ανοίγματος
Door post bracket
® πόρτας
Maxi Screw
με μεταλλικά προφίλ Knauf
UA bracket
®
Door post

AQUAPANEL
Maxi
Screw
Knauf
UA profile
2 mm
®
AQUAPANEL
Knauf
UA profile Maxi
2 mmScrew
Knauf UA profile 2 mm

AQUAPANEL® Indoor
αντιαλκαλικές βίδες
AQUAPANEL® Maxi Screw
®
AQUAPANEL
ορθοστάτης Knauf CW

® Indoor
Cement Board
AQUAPANEL

W382-E2
Κατασκευή
ανοίγματος πόρτας
Cement
Board
® ® Indoor
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Maxi Knauf
Screw CW
με μεταλλικά
προφίλ
®
Cement Board
AQUAPANEL
MaxiIndoor
Screw
Knauf
CW profile
®
AQUAPANEL
Maxi Screw
Knauf
CW profile
Knauf CW profile
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Συστήματα τοιχοποιίας με μεταλλικό σκελετό

W 38 I

Tοιχοποιία υδραυλικών εγκαταστάσεων - διπλός μεταλλικός σκελετός,
μονή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά

Τοιχοποιία υδραυλικών εγκαταστάσεων - διπλός μεταλλικός σκελετός,
διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας σε κάθε πλευρά

Ύψη τοιχοποιίας

Ύψη τοιχοποιίας

Ορθοστάτες 2 x CW 50/50

Τομέας δόμησης 1

Τομέας δόμησης 2

Πάχος μεταλλικού προφίλ0.6
mm

m

m

Απόσταση
ορθοστατών

mm

600

Ορθοστάτες 2 x CW 50/50

600

3.00

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
τοιχοποιίας

2.75

600

Ορθοστάτες 2 x CW 75/50
4.50

4.00

600

Ορθοστάτες 2 x CW 100/50
5.50

5.00

Elastic
Elastic
sealing compound
sealing compound
ελαστομερές υλικό σφράγισης
Elastic
Insulating strip
sealing compound
Insulating
strip Μεταλλικό βύσμα αγκύρωσης
Knauf UW profile
Insulating
στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL
Knauf UW strip
profile
Elastic
ινώδες μονωτικό υλικό
Knauf
UW
profile
Elastic
sealing compound
Knauf CW profile
ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL
sealing compound
Knauf CW profile
Elastic
AQUAPANEL Indoor
sealing compound
Knauf CW profile

5.50

Knauf CW profile
Knauf CW profile
AQUAPANEL® Κλίμακα 1:5
®
Knauf
CW profile
AQUAPANEL
Maxi Screw
Maxi
Screw
®
AQUAPANEL
Knauf
UW profile
ινώδες μονωτικό
υλικό
Maxi Screw
Knauf UW profile
ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL
Knauf UW profile

ελαστομερές υλικό
σφράγισης

®

αντιαλκαλικές βίδες
AQUAPANEL® Maxi Screw

AQUAPANEL® Indoor

AQUAPANEL®
AQUAPANEL
Joint Adhesive® (PU)
Joint Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
®
AQUAPANELJoint
Adhesive (PU)
®
AQUAPANEL
Cement
Board
Indoor
Cement
Board
® Indoor
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Cement Board Indoor

®

®

ορθοστάτης Knauf

μεμβράνη στεγάνωσης
Knauf CW profile
Knauf CW profile
Knauf CW profile

Knauf UW profile
Knauf UW profile
Elastic
Knauf UW
profile
Elastic
sealing
compound
sealing
Elastic compound
sealing compound
W386-VU1 Σύνδεση με πάτωμα
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AQUAPANEL® Cement Board Indoor

περίπου 300mm

απόσταση σκελετών ανάλογα με τις απαιτήσεις
της μηχανολογικής εγκατάστασης

υλικό στεγάνωσης,
Knauf flachendicht

περίπου 1650mm

W386-VM1 Σύνδεση τσιμεντοσανίδων
και κάθετη ενίσχυση τοιχοποιίας με λωρίδες τσιμεντοσανίδας

®

περίπου 750mm

®

®

AQUAPANEL® Maxi Screw
κόλλα πολυουρεθάνης
AQUAPANEL® PU glue
αντιαλκαλικές βίδες
AQUAPANEL® Maxi Screw

Elastic sealing compound
Elastic sealing compound
Elastic sealing compound

®

κάθετη ενίσχυση τοιχοποιίας
AQUAPANEL®
με λωρίδες
®
Door
postτσιμεντοσανίδας
bracket ύψους 300mm
AQUAPANEL
Cement Board
Indoor
Door post bracket
®
Cement Board
® Indoor
AQUAPANEL
Maxi Screw
®
W386-B1 Σύνδεση
τσιμεντοσανίδων
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Maxi
Screw
®
Door
post ενίσχυση
bracket
AQUAPANEL
Maxi Screw
®
και
κάθετη
τοιχοποιίας μεAQUAPANEL
λωρίδες
Cementτσιμεντοσανίδας
Board
MaxiIndoor
Screw
Knauf
UA
profile
2
mm
Knauf
CW
profile
®
AQUAPANEL
Maxi
®
Knauf
UA profile
2 mmScrew
AQUAPANEL
Maxi Screw
Knauf
CW profile
Knauf UA profile 2 mm
Knauf CW profile

AQUAPANEL® Maxi Screw

AQUAPANEL®
AQUAPANEL
Joint Adhesive® (PU)
Joint Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
®
AQUAPANELJoint
Adhesive (PU)
®
AQUAPANEL
Cement
Board
Indoor
Cement
Board
® Indoor
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Cement Board Indoor

ορθοστάτης Knauf

Insulating wool κόλλα πολυουρεθάνης
Insulating
(optional) wool AQUAPANEL PU glue
(optional)
Insulating wool αντιαλκαλικές βίδες
AQUAPANEL Maxi Screw
(optional) ®
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Joint
Adhesive® (PU)
λωρίδες τσιμεντοσανίδας
Joint
Adhesive® (PU)
ύψους 300mm
AQUAPANEL
Joint
Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
®
επένδυση με πλακάκι
AQUAPANEL
Cement Board Indoor
Cement
Board
® Indoor
AQUAPANEL
κόλλα πλακιδίων
Cement Board Indoor
®

®

W386-VM1 Σύνδεση τσιμεντοσανίδων
και κάθετη ενίσχυση τοιχοποιίας με λωρίδες τσιμεντοσανίδας

μεμβράνη στεγάνωσης

Knauf UW profile
Knauf UW profile
Elastic
Knauf UW
profile
Elastic
sealing
compound
sealing
Elastic compound
sealing compound
W386-VU1 Σύνδεση με πάτωμα

®

Indoor

AQUAPANEL®
Maxi Screw

W386-VO1 Σύνδεση με οροφή

Knauf CW profile
Knauf CW profile
Knauf CW profile
λωρίδες τσιμεντοσανίδας
ύψους 300mm

Knauf CW profile
Knauf CW profile
AQUAPANEL® Κλίμακα 1:5
®
Knauf
CW profile
AQUAPANEL
Maxi Screw
Maxi
Screw
®
AQUAPANEL
ινώδες μονωτικό
Knaufυλικό
UW profile
Maxi Screw
Knauf
UW profile
ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL
Knauf
UW profile
αντιαλκαλικές
βίδες
®

AQUAPANEL® Indoor

Indoor

υλικό στεγάνωσης,
Knauf flachendicht

Wall opening dimenson
Wall opening dimenson
Wall opening dimenson
στρωτήρας Knauf
AQUAPROFIL®
ορθοστάτης Knauf
AQUAPROFIL®

Elastic
Elastic
sealing compound
sealing compoundελαστομερές υλικό σφράγισης
Elastic
Insulating strip
sealing compound
Insulating
strip
Knauf UW profile Μεταλλικό βύσμα αγκύρωσης
Insulating
Knauf UW strip
profile στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL
Elastic
Knauf
UW
profile ινώδες μονωτικό υλικό Elastic
sealing compound
Knauf CW profile
ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL
sealing compound
Knauf CW profile
Elastic
Knauf CW profile AQUAPANEL® Indoor sealing compound

ελαστομερές υλικό
σφράγισης

®

αστάρι AQUAPANEL®

στρωτήρας

Knauf UW profile
Interior primer
Knauf UW profile AQUAPROFIL
Knauf
Αφρώδης
Knauf
UW profile
AQUAPROFIL
Knauf UW profile ηχομονωτική
ταινία
Insulating
wool
επένδυση
με πλακάκι
Knauf
βύσμαUW
αγκύρωσης
Knauf
profile
Knauf CW
UW profile
profile Μεταλλικό
Insulating wool
Knauf CW profile
Elastic
Elastic sealing
W386-VA1
Σύνδεση σε τοίχο
με πλινθοδομή
Insulating
wool
Knauf
CW
profile
Elastic
Elastic
sealing
sealing
compound
compound
sealing
compound
compound
Elastic
Elastic sealing
επένδυση με πλακάκι
sealing compoundαντιαλκαλικές βίδες
compound

Tommy bar plug
Tommy
barstrip
plug
Insulating
Tommy
barstrip
plug
Insulating
®
AQUAPANEL
Cement
®
Board Indoor
Insulating
strip
AQUAPANEL
Cement
Board Indoor ® Cement
AQUAPANEL
Board Indoor

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

®

AQUAPANEL®
Maxi Screw

W386-VO1 Σύνδεση με οροφή

®

5.00

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

®

Insulating wool κόλλα πολυουρεθάνης
Insulating
(optional) wool AQUAPANEL PU glue
(optional)
Insulating wool αντιαλκαλικές βίδες
(optional) ® AQUAPANEL Maxi Screw
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Joint
Adhesive® (PU)
λωρίδες τσιμεντοσανίδας
Joint
Adhesive® (PU)
ύψους 300mm
AQUAPANEL
Joint
Adhesive® (PU)
AQUAPANEL
® επένδυση με πλακάκι
AQUAPANEL
Cement Board
Indoor
Cement
Board
AQUAPANEL® Indoor
κόλλα πλακιδίων
Cement Board Indoor

4.00

600
600

Tommy bar plug
Tommy
barstrip
plug
Insulating
Tommy
barstrip
plug
Insulating
®
AQUAPANEL
Cement
®
Board Indoor
Insulating
strip
AQUAPANEL
Cement
Board Indoor ® Cement
AQUAPANEL
Board Indoor

2.75

4.50

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

3.00

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

600
600

m

600

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

Ορθοστάτες 2 x CW 100/50

m

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

600
600

Τομέας δόμησης 2

600

χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας

Ορθοστάτες 2 x CW 75/50

Τομέας δόμησης 1

αστάρι AQUAPANEL®

στρωτήρας

AQUAPROFIL
Interior primer
Knauf
Knauf UW profile
Knauf UW profile Αφρώδης
AQUAPROFIL
Knaufταινία
UW profile
κόλλα πλακιδίων
Knauf UW profile ηχομονωτική
Insulating
wool
Knauf
επένδυση με πλακάκι
βύσμα
αγκύρωσης
Knauf
UW
profile
Knauf CW
UW profile
profile Μεταλλικό
Insulating wool
Knauf CW profile
Elastic
Elastic sealing
W386-VA1
Σύνδεση σε τοίχο
με
πλινθοδομή
Insulating
wool
Knauf
CW
profile
Elastic
Elastic
sealing
sealing
compound
compound
sealing
compound
compound
Elastic
επένδυση με πλακάκι
Elastic sealing
sealing compound αντιαλκαλικές βίδες
compound
®

®

απόσταση σκελετών ανάλογα με τις απαιτήσεις
της μηχανολογικής εγκατάστασης

mm

Μεταλλικό προφίλ

περίπου 300mm

Πάχος μεταλλικού προφίλ0.6
mm

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
τοιχοποιίας

περίπου 1650mm

Απόσταση
ορθοστατών

περίπου 750mm

Μεταλλικό προφίλ

AQUAPANEL® Maxi Screw
κόλλα πολυουρεθάνης
AQUAPANEL® PU glue
αντιαλκαλικές βίδες
AQUAPANEL® Maxi Screw

Elastic sealing compound
Elastic sealing compound
Elastic sealing compound

Wall opening dimenson
Wall opening dimenson
Wall opening dimenson

στρωτήρας Knauf
λωρίδες τσιμεντοσανίδας
AQUAPROFIL®
ύψους 300mm
ορθοστάτης Knauf
®
AQUAPROFIL
κάθετη ενίσχυση τοιχοποιίας
AQUAPANEL®
με λωρίδες
®
Door
postτσιμεντοσανίδας
bracket ύψους 300mm

AQUAPANEL
Cement Board Indoor
Door post bracket
®
Cement Board
® Indoor
AQUAPANEL
Maxi Screw
®
W386-B1 Σύνδεση
τσιμεντοσανίδων
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Maxi Screw
®
Door
post ενίσχυση
bracket
AQUAPANEL
Maxi Screw
®
και
κάθετη
τοιχοποιίας
με
λωρίδες
τσιμεντοσανίδας
Cement
Board
Indoor
AQUAPANEL
Maxi
Screw
Knauf UA profile
2 mm
Knauf CW profile
®
AQUAPANEL
Maxi
®
Knauf
UA profile
2 mmScrew
AQUAPANEL
Maxi Screw
Knauf
CW profile
Knauf UA profile 2 mm
Knauf CW profile
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Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Επεξεργασία φινιρίσματος επιφάνειας,
οδηγίες εφαρμογής σε χώρους αυξημένης υγρασίας

Σύνδεση με πάτωμα, ολισθαίνουσες συνδέσεις και αρμοί διαστολής

Φινίρισμα επιφάνειας
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Κλίμακα 1:5

AQUAPANEL® Indoor

Επεξεργασία με υλικό επιχρίσματος & πλέγμα

Σύστημα Q4 Finish

Πλακάκια, μάρμαρα κ.ά.

Φινίρισμα επιφάνειας
με AQUAPANEL® Betocoat/Basecoat/Joint filler

Φινίρισμα επιφάνειας, επίπεδο Q4

(σε χώρους μη άμεσης επαφής με το νερό)

AQUAPANEL® Indoor

ιινώδες μονωτικό υλικό

Ινώδες μονωτικό υλικό

Στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®
Μεταλλικό βύσμα αγκύρωσης
Αφρώδης ηχομονωτική ταινία
ή ακρυλική μαστίχη
Ελαστομερές υλικό σφράγισης

W382-VU2 Σύνδεση με δάπεδο ξηρής δόμησης

Επένδυση με διακοσμητικές πλάκες

Στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®
Ελαστομερές υλικό σφράγισης

W382-VU3 Σύνδεση σε πλάκα μπετόν

AQUAPANEL® Indoor

AQUAPANEL® Indoor

Ινώδες μονωτικό υλικό

Ινώδες μονωτικό υλικό
Μεταλλικό βύσμα αγκύρωσης

Στρωτήρας
Knauf AQUAPROFIL®

Στρωτήρας
Knauf AQUAPROFIL®

Ελαστομερές υλικό σφράγισης

Ελαστομερές υλικό σφράγισης

W386-VU2 Σύνδεση με δάπεδο ξηρής δόμησης

Ορθοστάτης
Knauf AQUAPROFIL®
AQUAPANEL® Joint Filler
Αντιαλκαλικό πλέγμα
ενίσχυσης AQUAPANEL®
Αστάρι εσωτερικής χρήσης
AQUAPANEL® Interior primer
AQUAPANEL® Indoor

Knauf AQUAPROFIL®
Επένδυση με διακοσμητικές πλάκες
Κόλλα πλακιδίων
αστάρι εσωτερικής χρήσης
AQUAPANEL® Interior primer:
AQUAPANEL® Indoor

Σημείωση: Διακοσμητικά πλακίδια μέγιστων
διαστάσεων 500 x 500mm πρέπει να συγκολλούνται
με ελαστική κόλλα πλακιδίων η οποία να είναι
τουλάχιστον κλάσης C2/C1 σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΝ12004/12002.
Για μεγαλύτερες διαστάσεις πλακιδίων παρακαλούμε
συμβουλευτείτε του μηχανικούς τεχνικής υποστήριξης
της Knauf

Ορθοστάτης
Knauf AQUAPROFIL®
AQUAPANEL® Q4 Finish
Αστάρι εσωτερικής χρήσης
AQUAPANEL® Interior primer
AQUAPANEL® Indoor

Περιγραφή εφαρμογής:
1. Oρθοστάτης Knauf AQUAPROFIL®
2. AQUAPANEL® Indoor
3. AQUAPANEL® Interior primer
4. Κόλλα πλακιδίων
5. Επένδυση με διακοσμητικές πλάκες

6. AQUAPANEL® Betocoat/Basecoat/Joint filler
7. Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL®
8. AQUAPANEL® Q4 Finish
οι αρμοί συγκολλούνται με την κόλλα πολυουρεθάνης
AQUAPANEL® PU glue

κατασκευαστικές λεπτομέρειες για χώρους αυξημένης υγρασίας

W386-VU3 Σύνδεση σε πλάκα μπετόν

Επένδυση με διακοσμητικές πλάκες

AQUAPANEL® Indoor
AQUAPANEL® Interior primer

Φιλέτα τσιμεντοσανίδας

Πρόσθετα τεμάχια τσιμεντοσανίδας
Στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®

Στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®

Μεταλλικό βύσμα αγκύρωσης

Μεταλλικό βύσμα αγκύρωσης

AQUAPANEL Indoor

AQUAPANEL® Indoor

Αφρώδης ταινία

Ινώδες μονωτικό υλικό

Ινώδες μονωτικό υλικό

Μεμβράνη στεγάνωσης
Knauf Flαchendicht

®

W382-VO2 Ολισθαίνουσα σύνδεση με οροφή

W381-VO3 Ολισθαίνουσα σύνδεση με οροφή

Ορθοστάτης
Knauf AQUAPROFIL®

W386-BFU2 Αρμός διαστολής με πλαστικό προφίλ Knauf
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AQUAPANEL® Cement Board Indoor

W382-ZH1 Σύνδεση με καζανάκι
Στεγάνωση τοιχοποιίας με Knauf Flachendicht
(εάν κρίνεται απαραίτητο)

Knauf πλαστικό προφίλ αρμού διαστολής

AQUAPANEL® Indoor

Μεμβράνη στεγάνωσης

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία
ή ακρυλική μαστίχη

Ακρυλική μαστίχη

Ορθοστάτης
Knauf CW 75x50
Ορθοστάτης Knauf CW 100x50

W382-ZH2 Σύνδεση τοιχοποιίας με πάτωμα
Στεγάνωση τοιχοποιίας με Knauf Flachendicht
(εάν κρίνεται απαραίτητο)

AQUAPANEL® Indoor

AQUAPANEL® Indoor

Αφρώδης ταινία

Αφρώδης ταινία

Ελαστομερές υλικό σφράγισης

Ελαστομερές υλικό σφράγισης

AQUAPANEL® Indoor

W381-BFU1 Αρμός διαστολής πυράντοχης τοιχοποιίας κατηγορίας ΕΙ30

W382-ZH3 σύνδεση τοιχοποiίας με μπανιέρα,
(τοιχοποιία με διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας)

W 382-ZH4 σύνδεση τοιχοποiίας με μπανιέρα,
(τοιχοποιία με μονή στρώση τσιμεντοσανίδας)
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Καμπύλες εφαρμογές
Πάχος
τσιμεντοσανίδας

ακτίνα καμπύλωσης r
της AQUAPANEL® Indoor

d

πλάτος
300 mm

πλάτος
1200 mm

mm

mm

mm
12.5

≥ 1000

Στήριξη φορτίων βάρους έως 15kg

βάρος έως 5kg

μήκος τσιμεντοσανίδας πριν καμπυλωθεί L
γωνία α 90°
.
L =r π
2

γωνία α 180°

όλες οι γωνίες έως και 180°

L = r .π

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Ορθοστάτης Knauf

βάρος έως 15kg

. .
L= α r π
180

Σημείωση:
Η διαδικασία γίνεται κατευθείαν χωρίς να βρέξουμε
την τσιμεντοσανίδα. Κατά την διάρκεια της καμπύλωσής της
μπορεί να δείτε μικρές ρηγματώσεις ή μικρά σπασίματα
στην επιφάνεια τα οποία δεν επηρεάζουν καθόλου
τις μηχανικές της ιδιότητες καθώς επίσης και την στιβαρότητά της.

Υποστήριξη φορτίων με βύσματα αγκύρωσης

Στήριξη φορτίων βάρους έως 0.7kN/m
πλαστικά βύσματα αγκύρωσης

Κλίμακα 1:5

Στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®

βάρος έως 10kg

≥ 3000

μεταλλικά βύσματα αγκύρωσης

ντουλάπια
ύψος ντουλαπιού ≥ 30 cm

Κοίλες ή κυρτές επιφάνειες

Ανάρτηση φορτίων

ιού

πλάτος ντουλαπιού

ς

θο

βά

π
υλα
ντο

AQUAPANEL® Indoor

Βαριά φορτία έως 150kg/m

Εύκαμπτος στρωτήρας Knauf
AQUAPANEL® Indoor

Μεγάλα φορτία βάρους από 0.7ΚΝ
έως 1.5ΚΝ ανά τρέχον μέτρο τοιχοποιίας
θα πρέπει να υποστηρίζονται
στον μεταλλικό σκελετό
με ζευκτά μεταλλικά στοιχεία
ή εγκάρσιες δοκούς.

Ακτίνα r της τοιχοποιίας

Στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL®
Κόλλα πολυουρεθάνης AQUAPANEL® PU glue

Στρώσεις
τσιμεντοσανίδων

πλαστικά βύσματα
αγκύρωσης
Ø8 mm or Ø10 mm

Μεταλλικά βύσματα
αγκύρωσης,
διάμετρος σπειρώματος
Μ5 ή Μ6

mm

kg

kg

12.5

20

30

2 x 12.5

40

50

Σημείωση:
Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ18183, τοιχοποιίες
με μονή στρώση τσιμεντοσανίδας μπορούν να υποστηρίξουν
φορτία σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου, με βασική προϋπόθεση
το βάρος που αναρτούμε να μην ξεπερνάει τα 70kg ανά τρέχον
μέτρο του τοίχου.
Τα φορτία που πρέπει να αναρτούμε θα πρέπει να στερεώνονται
με τουλάχιστον 2 βύσματα αγκύρωσης(πλαστικά ή μεταλλικά),
των οποίων η μεταξύ τους απόσταση δεν πρέπει να είναι μικρότερη
από 75cm.

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία έως και 0.4ΚΝ/m
Για εφαρμογή σε τοιχοποιίες του συστήματος W38 I

Μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία έως και 0.7ΚΝ/m
Για εφαρμογή σε τοιχοποιίες του συστήματος W38 I

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ντουλαπιού (Kg)

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ντουλαπιού (Kg)
πλάτος ντουλαπιού (cm)

Εφαρμογή τσιμεντοσανίδας σε διάφορες ακτίνες
Ακτίνα 3000 mm

πλάτος ντουλαπιού (cm)

Ακτίνα 1000 mm

1200

1200
βάθος ντουλαπιού (cm)

Kαμπύλη κατασκευή με τσιμεντοσανίδα
πλάτους 1200mm, - επίτευξη ελάχιστης ακτίνας r ≥ 3m

26

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

καμπύλη κατασκευή με λωρίδες τσιμεντοσανίδας
πλάτους 300mm, -επίτευξη ελάχιστης ακτίνας r ≥ 1m

Παράδειγμα: Ντουλάπι πλάτους 30cm, βάθους 80cm
Ακολουθούμε στο διάγραμμα την ευθεία γραμμή που ξεκινάει από την στήλη βάθος
ντουλαπιού (30cm, σημείο 1). Στο σημείο που αυτή τέμνει την ευθεία που αντιστοιχεί
στο πλάτος ντουλαπιού 80cm(σημείο 2), ακολουθούμε την οριζόντια ευθεία η οποία
καταλήγει στο σημείο τομής 3. Από την στήλη μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους
παρατηρούμε ότι μπορούμε να αναρτήσουμε ντουλάπι μέγιστου βάρους έως και
50kg χρησιμοποιώντας παράλληλα 2 σημεία στήριξης.

βάθος ντουλαπιού (cm)

Παράδειγμα: Ντουλάπι πλάτους 45cm, βάθους 80cm
Ακολουθούμε στο διάγραμμα την ευθεία γραμμή που ξεκινάει από την στήλη βάθος
ντουλαπιού (45cm, σημείο 1). Στο σημείο που αυτή τέμνει την ευθεία που αντιστοιχεί
στο πλάτος ντουλαπιού 80cm(σημείο 2), ακολουθούμε την οριζόντια ευθεία η οποία
καταλήγει στο σημείο τομής 3. Από την στήλη μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους
παρατηρούμε ότι μπορούμε να αναρτήσουμε ντουλάπι μέγιστου βάρους έως και
65kg χρησιμοποιώντας παράλληλα 2 σημεία στήριξης.
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Τοιχοποιίες με συνδυασμό τσιμεντοσανίδας
και γυψοσανίδας
Διάρκεια Πυραντοχής: 30 έως 90min. (EI30-ΕΙ90) Rw,R ≤ 54 dB
Συντομογραφίες

Μέγιστο ύψος τοιχοποιίας με συνδυασμό τσιμεντοσανίδας
και γυψοσανίδας σε m (συμπεριλαμβανόμενων
των επικολλημένων πλακιδίων)

600/625 mm

W
d

Πάχος τοιχοποιίας (mm)
Πάχος AQUAPANEL®
Indoor (mm)
D/A Πάχος μονωτικού
υλικού (mm)
h
Πλάτος προφίλ
ορθοστατών (mm)

AQUAPANEL® Indoor
+ 12,5mm GKF

Συνδυασμένη κατασκευή
F30 1 x 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor
+ 1 x 12,5 mm GKF*
600/625 mm

AQUAPANEL® Indoor
Μονωτικό υλικό
CW προφίλ
Βίδες AQUAPANEL®
Maxi Screw
6
Ηχομονωτική ταινία
7
Αρμοί επικολλημένοι
με AQUAPANEL® κόλα PU Glue
9 Ελαστικό μονωτικό υλικό
14a Πυράντοχη γυψοσανίδα
GKF, 12,5mm

Συνδυασμένη κατασκευή
F90 1 x 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor
+ 1 x 12,5 mm GKF
σε κάθε πλευρά*
Συνδυασμένη
κατασκευή F90
2 x 12,5 mm
AQUAPANEL® Indoor
+ 2 x 12,5 mm GKF*

2 x 12.5 mm AQUAPANEL
Cement Board Indoor
+ 2 x 12.5 mm GKF

1 x 12.5 mm AQUAPANEL®
Cement Board Indoor
+ 1 x 12.5 mm GKF
σε κάθε πλευρά

Πετροβάμβακας (Α1,
Σημείο τήξης>1000oC)

Κλάση πυραντοχής Ηχομόνωση
Πιστοποιητικό
Rw, RdB
Πιστοποιητικό

Πάχος
(mm)

Πυκνότητα
(kg/m3)

75

50

22

-

100

40

40

F30

P-3239-5122

-

CW 100/06

125

40

40

F30

P-3239-5122

-

CW 50/06

100

50

22

-

CW 75/06

125

60

25

F90

P-3243-5162

-

CW 100/06

150

60

25

F90

P-3243-5162

-

CW 75/06

125

60

25

F90

P-3243-5162

-

CW 100/06

150

60

25

F90

P-3243-5162

-

80

πάπλωμα

-

1 x 12.5 mm AQUAPANEL® CW 50/06
Cement Board Indoor + 1 x
CW 75/06
12.5 mm GKF

®

Πάχος
τοιχοποιίας
(mm)

44 420001276-4

51 420001276-5

51 420001590-5

Ηχομονωτικό
προφίλ

150

2 x 40

100

F90

1 x 12.5mm AQUAPANEL
Cement Board Indoor
+ 1 x 12.5mm GKB

CW 75/0.6

100

50

50

-

50 ΕΛΟΤ 370.3

CW 100/0.6

125

2 x 50

50

-

53 ΕΛΟΤ 370.3

1 x 12.5mm AQUAPANEL®
Cement Board Indoor
+ 2 x 12.5mm GKB

CW 75/0.6

112,5

50

50

-

52 ΕΛΟΤ 370.3

CW 100/0.6

137,5

2 x 50

50

-

54 ΕΛΟΤ 370.3

®

Τομέας δόμησης 1

Τομέας δόμησης 2

P-3243-5162

τοιχοποιίας

1)

CW-προφίλ 50/0.6

3.00

4.00

2.75

3.50

2)

CW-προφίλ 75/0.6

4.50

5.50

3.75

5.00

3)

CW-προφίλ 100/0.6

5.00

6.50

4.25

5.75

Προμέτρηση υλικών για συνδυασμένη τοιχοποιία AQUAPANEL® Indoor και GKF, χωρίς φύρα.

Φυσικές ιδιότητες
Προφίλ

1 x 12.5 2 x 12.5
mm ανά πλευρά

Προμέτρηση υλικών ανά m2 τοιχοποιίας

600/625 mm

(*) Εθνικοί Γερμανικοί κανονισμοί ABP

AQUAPANEL®
Cement Board
Indoor

1 x 12.5 2 x 12.5
mm ανά πλευρά
τοιχοποιίας

Περιγραφή
1
2
3
4

Χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας

54 0065.05-P244

Υλικό

Μονή στρώση

Διπλή στρώση

CW-προφίλ

2.0 m

2.0 m

UW-προφίλ

0.7 m

0.7 m

Ηχομονωτική ταινία

0.7 m

0.7 m

Βύσματα σύνδεσης

1.6 τεμ.

1.6 τεμ.

AQUAPANEL® Indoor

1 m2

2 m2

AQUAPANEL® βίδες Maxi Screw
ή κεραμικής προστασίας

15 τεμ.

30 τεμ.

AQUAPANEL® κόλλα PU Glue

50 ml

100 ml

AQUAPANEL® αστάρι Interior Primer

περίπου100 g

περίπου 50 g or 100 g

Μονωτικό υλικό

1 m2

1 m2

1 m2

2 m2

Σύνδεση Τ

Ελαστικό μονωτικό υλικό
Knauf γυψοσανίδα GKF, 125mm

Ειδικές σημειώσεις

Σύνδεση με τοιχοποιία

Κατά τη δόμηση του μεταλλικού σκελετού της τοιχοποιίας, ακολουθήστε τις οδηγίες της Knauf.
Σε χώρους με μόνιμα, υψηλά επίπεδα υγρασίας όπως επαγγελματικές κουζίνες, εσωτερικές πισίνες,
σάουνες, ή χημικά εργαστήρια να χρησιμοποιούνται προφίλ με αυξημένη αντοχή σε διάβρωση.
Μη φέρουσες τοιχοποιίες τσιμεντοσανίδας θα πρέπει να έχουν αρμό συστολής διαστολής ανά 7m.
Οι αρμοί συστολής διαστολής του κτιρίου πρέπει επίσης να ακολουθούνται.
Με τη χρήση ηχομονωτικών προφίλ, π.χ. Knauf MV προφίλ, είναι δυνατόν να επιτευχθεί
επιπλέον βελτίωση της ηχομείωσης κατά 1 έως 3dB.
Για την επίτευξη όλων των φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των συστημάτων
απαιτείται η χρήση των εξειδικευμένων υλικών που περιγράφονται.
Για να αναρτήσετε φορτία όπως είδη υγιεινής ανατρέξτε στη σελίδα 27.

28

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Διαμόρφωση γωνίας

29

Φρεάτια Η/Μ εγκαταστάσεων
Επενδύσεις χωρίς στερέωση στον τοίχο
Διάρκεια Πυραντοχής: EI30 και από τις δύο πλευρές
Συντομογραφίες

Ιδανικό Σύστημα για επενδύσεις
Ειδικές σημειώσεις

600/625 mm

W
d

Πάχος τοιχοποιίας (mm)
Πάχος AQUAPANEL®
Indoor (mm)
D/A Πάχος μονωτικού
υλικού (mm)
h
Πλάτος προφίλ
ορθοστατών (mm)
HS Ήμισυ του πλάτους
του πανέλου (mm)

Οι κατασκευές τσιμεντοσανίδας με επικολλημένα
πλακίδια και εντοιχισμένες θυρίδες επίσκεψης
είναι πιστοποιημένες ως προς την μη
διαπερατότητά τους.
Κατά τη δόμηση του μεταλλικού σκελετού της
τοιχοποιίας, ακολουθήστε τις οδηγίες της Knauf.

Περιγραφή
1
1a

2
3
4
5
6
7
9
12

Οριζόντια τομή επένδυσης με μονή στρώση τσιμεντοσανίδας

AQUAPANEL® Indoor
Λωρίδες AQUAPANEL®
Indoor 300mm ύψους.
Ύψος από το δάπεδο ≤300mm.
Απόσταση μεταξύ τους ≤1.000mm
Μονωτικό υλικό
CW προφίλ
Βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw
Κατάλληλη μέθοδος σύνδεσης
Ηχομονωτική ταινία
Αρμοί επικολλημένοι
με AQUAPANEL® κόλα PU Glue
Ελαστικό μονωτικό υλικό
UW προφίλ

Σε χώρους με μόνιμα, υψηλά επίπεδα υγρασίας
όπως επαγγελματικές κουζίνες, εσωτερικές πισίνες,
σάουνες, ή χημικά εργαστήρια να χρησιμοποιούνται
προφίλ με αυξημένη αντοχή σε διάβρωση.

Σύνδεση με τοιχοποιία

Για την επίτευξη όλων των φυσικών και τεχνικών
χαρακτηριστικών των συστημάτων απαιτείται
η χρήση των εξειδικευμένων υλικών που περιγράφονται.

600/625 mm

Για την ανάρτηση μεγάλων φορτίων (≥ 0,4kN/m),
τα C προφίλ θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση
μικρότερη των 1000mm από την φέρουσα τοιχοποιία
και να συνδέονται με αυτή με τέτοιο τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται η αντοχή σε εφελκυσμό,
π.χ. με τη χρήση χαλύβδινων γαλβανισμένων
γωνιών 4/30mm.
Διαμόρφωση εσωτερικής γωνίας

Οριζόντια τομή επένδυσης με διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας, ΕΙ30

Κατακόρυφη τομή επένδυσης,
ΕΙ30

Μέγιστο ύψος επένδυσης τσιμεντοσανίδας σε m
Χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας
AQUAPANEL® Indoor

Διαμόρφωση εξωτερικής γωνίας

2 x 12.5 mm

Τομέας δόμησης 1

Τομέας δόμησης 2

Τομέας δόμησης 1

Τομέας δόμησης 2

1)

CW προφίλ 50/0,6

2.50

2.40

2.60

2.50

2)

CW προφίλ 50/0,7 επιπλέον
στήριξη σε μέγιστη
απόσταση 100cm

3.20

2.75

4.00

3.50

3)

CW προφίλ 75/0,6

3.75

3.30

4.00

3.50

Υλικό

Μονή στρώση

Διπλή στρώση

4)

CW προφίλ 100/0,6

4.50

4.10

4.60

4.20

CW προφίλ

2.0 m

2.0 m

UW προφίλ

0.7 m

0.7 m

Ηχομονωτική ταινία

0.7 m

0.7 m

Φυσικές ιδιότητες

Βύσματα σύνδεσης

1.6 τεμ.

1.6 τεμ.

AQUAPANEL®
Indoor

AQUAPANEL Indoor

1m

2.0 m2

AQUAPANEL® βίδες Maxi Screw

15 τεμ.

30 τεμ.

AQUAPANEL® κόλλα PU Glue

50 ml

100 ml

AQUAPANEL αστάρι Interior Primer

περίπου 50 g

2 x 12.5 mm
από τη μια πλευρά
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1 x 12.5 mm

Προφίλ

CW 75/0.6

Πάχος
τοιχοποιίας

Πετροβάμβακας
(Α1 ή Α2)

(mm)

Πάχος
(mm)

Πυκνότητα (kg/
m 3)

100

-

-

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Κλάση
πυραντοχής
Πιστοποιητικό

Προμέτρηση υλικών ανά m2 επένδυσης
Προμέτρηση υλικών για επενδύσεις AQUAPANEL® Indoor, χωρίς φύρα.

Ηχομόνωση
Rw,RdB
Πιστοποιητικό

®

®

EI30
P-3029/2722 TM

-

Μονωτικό υλικό

2

περίπου 50 g
1 m εάν απαιτείται
2

Ελαστικό μονωτικό υλικό
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Επενδύσεις με στερέωση στον τοίχο

Τεχνικά στοιχεία

Για τη βελτίωση της θερμομόνωσης και της ηχομόνωσης

Φυσικές ιδιότητες

Ειδικές σημειώσεις
Με τη συνεχόμενη απευθείας ένωση της επένδυσης στο φέροντα σκελετό της κατασκευής δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο μέγιστο ύψος.
Για τη βελτίωση της ηχομόνωσης, τα σημεία σύνδεσης της επένδυσης πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένα όσο πιο απομακρυσμένα είναι δυνατό
(μέγιστη απόσταση 600κm). Η καταλληλότερη σύνδεση γίνεται με ακουστικού τύπου αναρτήσεις Ω.
Στην περίπτωση βελτίωσης της θερμομόνωσης, συστήνεται να υπολογιστεί το σημείο δρόσου και η κατασκευή να μελετηθεί
σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον επιβραδυντή των υδρατμών.

Πλάτος (mm)

1200

Μήκος (mm)

900/2000/2400/2800

Πάχος (mm)

12.5

Ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης (m) για πλάτος 1200mm

3

Ελάχιστη ακτίνα καμπύλωσης (m) για πλάτος 300mm

1

Βάρος (kg/m ) περίπου

περίπου 15

Πυκνότητα (kg/m ) περίπου

περίπου 1050

Αντοχή σε κάμψη (Ν/mm2)

≥ 6.2

2

3

pH

12

Μέτρο ελαστικότητας (Ν/mm ) περίπου
2

600/625 mm

Τομή επένδυσης με Π προφίλ
ή άμεσες αναρτήσεις

600/625 mm
Τομή επένδυσης
σε ξύλινο σκελετό

Ιδανική λύση για επενδύσεις τοιχοποιιών ή ανακαινίσεις

Θερμική αγωγιμότητα λR (W/(m•K))

0.36

Θερμική διαστολή (10-6/Κ)

7

Συντελεστής αντίστασης διαπίδυσης υδρατμών μ(-)

50

Διαστατική μεταβολή λόγω υγρασίας από ξηρό σε κορεσμένο (%)

0.11

Κλάση δομικού υλικού

Άκαυστο, Α1 σύμφωνα με το ΕΝ 13501

Προμέτρηση υλικών
Προμέτρηση οροφής AQUAPANEL® Indoor (επιφάνεια οροφής: 3,00m x 4,00m)
Στρώσεις
Υλικά

Μονάδα

Ανά m2

AQUAPANEL® Indoor, μονή στρώση

m2

1

AQUAPANEL βίδες Maxi Screw

Τεμάχιο

25

AQUAPANEL® Αντιαλκαλική ταινία αρμών

m/m2

2.1

AQUAPANEL® Αστάρι Interior Primer

g

περίπου 40-60

AQUAPANEL® Betocoat

kg

2.0-2.5 σε πάχος 3mm

AQUAPANEL Basecoat

kg

7.8 σε πάχος 5mm

AQUAPANEL Joint Filler

kg

0.7

AQUAPANEL® Εσωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης

m2

1.1 m

AQUAPANEL® Q4 Finish

1 mm πάχος

περίπου 1.7

Χρόνος εφαρμογής

Ανά m2
(εφαρμογή με το χέρι)

Ανά m2
(εφαρμογή με μηχανή)

Εφαρμογή AQUAPANEL® Indoor συμπεριλαμβανομένων των βιδών, του υλικού αρμολόγησης και της ταινίας αρμών

18 λεπτά

-

®

®
®

Εξωτερική γωνία

Επένδυση με άμεση ανάρτηση UW προφίλ

Περιγραφή

Προμέτρηση υλικών ανά m2 επένδυσης

1 AQUAPANEL Indoor
2 Μονωτικό υλικό
4. Βίδες AQUAPANEL®
Maxi Screw
5 Κατάλληλη μέθοδος σύνδεσης
7 Αρμοί επικολλημένοι
με AQUAPANEL®
κόλα PU Glue
9 Ελαστικό μονωτικό υλικό
12 UW προφίλ
18 Ανάρτηση αντικραδασμική
19 Ξύλινη δοκός b ≥ 50mm
®
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Εσωτερική γωνία

Προμέτρηση υλικών για επενδύσεις AQUAPANEL Indoor, χωρίς φύρα.
®

Υλικό

περίπου 5000

AQUAPANEL® Indoor

1 m2

AQUAPANEL® Αστάρι Interior Primer

1 λεπτό

-

AQUAPANEL βίδες Maxi Screw

15 τεμάχια

AQUAPANEL® Betocoat

12 – 15 λεπτά

7 λεπτά

AQUAPANEL® κόλλα PU Glue

50 ml

AQUAPANEL Basecoat

8-10 λεπτά

5 λεπτά

AQUAPANEL® αστάρι Interior Primer

περίπου 50 g

Μονωτικό υλικό

0.90 m2

AQUAPANEL Εσωτερικό αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης

4 – 5 λεπτά

4-5 λεπτά

AQUAPANEL Q4 Finish

Περίπου 9 λεπτά (± 2 λεπτά αναλόγως της ποιότητας επιφάνειας)

-

®

Ελαστικό μονωτικό υλικό

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

®

®

®
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Προμέτρηση υλικών

Βασικοί υπολογισμοί

Προμέτρηση υλικών ανά m2

Κατανάλωση υλικών

ο υπολογισμός έχει με βάση τοιχοποιία διαστάσεων ύψους h = 2.75 m, πλάτος l = 4 m, εμβαδόν τοιχοποιίας A = 11 m2

Στερέωση και φινίρισμα τσιμεντοσανίδας

Περιγραφή κατασκευής

Μονάδα μέτρησης Ποσότητα / m2

AQUAPANEL® Indoor

μονή στρώση σε μία πλευρά

m2

1.0

Αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL Maxi Screw (ΤΝ, ΤΒ)

για απόσταση ορθοστατών ανά 600mm

τεμάχια

15

Κόλλα πολυουρεθάνης AQUAPANEL® PU glue

σωληνάριο ανά 6.5 m2

ml

50

Αστάρι AQUAPANEL® Interior Primer

διάλυμα σε αναλογία 1:2

g

50

AQUAPANEL® Joint Filler (επίχρισμα επιφάνειας)

στεγνό, για πάχος στρώσης 4mm

kg

3.5

ή στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL CW 100 x 50 x 0.6

AQUAPANEL® Betocoat (επίχρισμα επιφάνειας)

για πάχος στρώσης 5-7mm

kg

3.5

Ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL® CW 50 x 50 x 0.6

AQUAPANEL Basecoat (επίχρισμα επιφάνειας)

για πάχος στρώσης 4-5mm

ή ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL® CW 75 x 50 x 0.6

Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL® (ρολό 50m)

Περιγραφή υλικών
italic = material of other producers

μονάδα μέτρησης
Απαιτούμενη ποσότητα (μέση κατανάλωση)
ανά m2

W381

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού

μονή στρώση

W382

διπλή στρώση

W386-1

μονή στρώση

W386-2

διπλή στρώση

Στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL CW 50 x 50 x 0.6
®

ή στρωτήρας Knauf AQUAPROFIL® CW 75 x 50 x 0.6

m

0.7

0.7

1.4

1.4

®

m

2.0

2.0

4.0

4.0

7.5
1.1

kg

1.7

για εφαρμογή
με το χέρι ανά
m2 κατασκευής

για εφαρμογή
με μηχανή ανά
m2 κατασκευής

15 λεπτά

-

Αστάρι AQUAPANEL® Interior Primer

1 λεπτό

-

AQUAPANEL Q4 Finish
®

τεμάχια

0.3

0.3

0.6

για κάθε 1 mm πάχος στρώση υλικού

0.6

Χρονική διάρκεια εφαρμογής των υλικών

ή αφρώδης ηχομονωτική ταινία Knauf (ρολό 30m)
Πλάτος, πάχος ταινίας: 50/3.2 mm

kg
m2

®

ή ορθοστάτης Knauf AQUAPROFIL® CW 100 x 50 x 0.6
Ακρυλική μαστίχη σφράγισης ανάμεσα σε στρωτήρα
και δάπεδο ή οροφή (φιάλη 550ml)

®

m

1.2

1.2

2.4

2.4

τεμάχια

1.6

1.6

3.2

3.2

ανάλογα
τις απαιτήσεις

ανάλογα
τις απαιτήσεις

ανάλογα
τις απαιτήσεις

ανάλογα
τις απαιτήσεις

Στερέωση και φινίρισμα τσιμεντοσανίδας

Πλάτος, πάχος ταινίας: 75/3.2 mm
Πλάτος, πάχος ταινίας: 100/3.2 mm
Βύσματα αγκύρωσης
μονωτικό υλικό (για απαιτήσεις πυροπροστασίας)
πάχος μονωτικού σε mm

AQUAPANEL® Indoor
m

2

Αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw (ΤΝ, ΤΒ)
Κόλλα πολυουρεθάνης AQUAPANEL® PU glue
AQUAPANEL επίχρισμα επιφάνειας

12-15 λεπτά

7 λεπτά

Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL®

4-5 λεπτά

-

AQUAPANEL® Q4 Finish

approx.
9 minutes

-

®

Στερέωση τσιμεντοσανίδων
AQUAPANEL Indoor
®

m

2

4

2.1

4.1

τεμάχια

30

60

38

68

2

Αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw
ΤN 25 mm (ΤB 25 mm)
ΤN 39 mm (ΤB 39 mm)

Πληροφορίες για τις βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw (ειδικής αντοχής στη διάβρωση από το τσιμέντο)

ΤN 55 mm

Οι αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw είναι ειδικές για
το βίδωμα των τσιμεντοσανίδων σε ξύλινο ή σε μεταλλικό σκελετό .
Διατίθενται σε δύο κατηγορίες: απλές (ΤΝ) και με διάτρηση (ΤΒ).
Είναι ιδανικές για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές τοιχοποιιών
ή οροφών σε εσωτερικούς χώρους αυξημένης υγρασίας.
Οι αντιαλκαλικές βίδες AQUAPANEL® Maxi Screw έχουν ειδική
επίστρωση η οποία τους χαρίζει αυξημένη αντοχή σε διάβρωση.
Για να εξασφαλίζεται αυτή η ιδιότητά τους, υποβάλλονται σε τεστ
500 ωρών σε αλατόνερο.

Φινίρισμα επιφάνειας της τσιμεντοσανίδας
Κόλλα πολυουρεθάνης AQUAPANEL® PU glue

ml

100

200

100

200

Αστάρι AQUAPANEL® Interior Primer

kg

0.1

0.1

0.1

0.1

για προφίλ
πάχους
λαμαρίνας
> 0.7 - 2.0 mm

AQUAPANEL Joint Filler (επίχρισμα επιφάνειας)

kg

7

7

7

7

AQUAPANEL® Betocoat

kg

7

7

7

7

AQUAPANEL® Basecoat

kg

14

14

14

14

AQUAPANEL® Maxi Screw ΤΝ 25

x

2.2

AQUAPANEL Maxi Screw ΤΝ 39

x

περίπου 6.8

AQUAPANEL® Maxi Screw ΤΝ 55

2.1

AQUAPANEL Maxi Screw TB 25

x

AQUAPANEL Maxi Screw TB 39

x

®

Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL® (ρολό 50m)

m2

AQUAPANEL Q4 Finish

m

®

Αντιαλκαλική υαλοταινία αρμολόγησης AQUAPANEL® (ρολό 25m)

2

m

2.2
περίπου 6.8
2.1

2.2
περίπου 6.8
2.1

2.2
περίπου 6.8
2.1

μονή στρώση

®

®
®

Σημείωση:
Τα παραπάνω δεδομένα αφορούν τοιχοποιίες χωρίς απαιτήσεις πυροπροστασίας.
Τα παραπάνω δεδομένα αφορούν πλήρεις δικέλυφες κατασκευές με τσιμεντοσανίδες και στις δύο πλευρές.
Το αστάρι AQUAPANEL® Interior Primer θα πρέπει πριν την χρήση να διαλύεται με νερό σε αναλογία 1:2 (αστάρι/νερό)
Το υλικό αρμολόγησης και επιχρίσματος της τσιμεντοσανίδας AQUAPANEL Joint Filler εφαρμόζεται συνήθως σε στρώση 4mm.
Η παραπάνω κατανάλωση που αναγράφεται αφορά στρώση 3mm
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για προφίλ
πάχους
λαμαρίνας
0.6 - 0.7 mm

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

διπλή στρώση

τριπλή στρώση

μονή στρώση

διπλή στρώση

x
x

x
x

Προστασία από την διάβρωση
Ο υγρός ή καυτός αέρας μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στον μεταλλικό σκελετό. Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για τα μεταλλικά στηρίγματα
η μεταλλικά τεμάχια σύνδεσης που πιθανόν να υπάρχουν στον σκελετό. Κυρίως σε εσωτερικούς χώρους αυξημένης υγρασίας, όπως είναι για παράδειγμα
εσωτερικές πισίνες, σάουνες, χαμάμ, λουτρά. η απόφαση για τα πιθανά μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με κάποιο πρότυπο
όπως είναι για παράδειγμα το ΕΝ 13964 κ.α.
Σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, η ελάχιστη προστασία που πρέπει να λαμβάνεται είναι τουλάχιστον κλάσης C, το οποίο σημαίνει ότι το πάχος
γαλβανίσματος πρέπει να είναι το λιγότερο Z 100 (επικάλυψη ψευδαργύρου 100g / m2) σε κάθε πλευρά της λαμαρίνας.
Σε χώρους όπου απαιτείται μεγαλύτερη προστασία από την διάβρωση π.χ κατηγορία κλάσης D, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα με ευθύνη του μελετητή
ή του εκάστοτε υπεύθυνου μηχανικού, ο οποίος ευθύνεται για την απόφαση των μέτρων προστασίας από την διάβρωση ανάλογα με την περίπτωση.
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