Σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας Knauf AQUAPANEL® W388E αποτελούμενο από τα
παρακάτω επιμέρους δομικά στοιχεία:











Εξωτερικά 1 στρώση τσιμεντοσανίδας AQUAPANEL® Outdoor.
Τοποθέτηση της διαπνέουσας μεμβράνης AQUAPANEL® Tyvec ανάμεσα στον μεταλλικό
σκελετό και την τσιμεντοσανίδα.
Μεταλλικός σκελετός Knauf AQUAPROFIL® αποτελούμενος από στρωτήρες UW75-100/40/06
και ορθοστάτες CW75-100/50/06. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις των
40 ή 60 εκατοστών μεταξύ τους. Τα μεταλλικά προφίλ παράγονται από γαλβανισμένη
λαμαρίνα πάχους 6/10mm, κατηγορίας γαλβανίσματος Ζ240, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ14195:2005/A6:2006.
Ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation TP138, πάχους 50mm, λ = 0,032 W/m K.
Κενό τουλάχιστον 1cm μεταξύ των σκελετών.
Εσωτερικά μεταλλικός σκελετός Knauf CW50 με τους ορθοστάτες τοποθετημένους σε
αξονικές αποστάσεις των 40/60 εκατοστών μεταξύ τους.
Ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation Ultracoustic P, πάχους 45mm, λ = 0,037 W/m K.
Φράγμα υδρατμών μεταξύ σκελετού και γυψοσανίδας.
2 στρώσεις γυψοσανίδας Knauf GKΒ πάχους 12,5mm.

Η αρμολόγηση των τσιμεντοσανίδων πραγματοποιείται με το υλικό αρμολόγησης AQUAPANEL®
Joint filler, σε συνδυασμό με την αντιαλκαλική υαλοταινία αρμού AQUAPANEL® πλάτους 10cm.
Η επιφάνειά των τσιμεντοσανίδων επιχρίεται με το AQUAPANEL® Basecoat σε στρώση πάχους 57mm, εγκιβωτίζοντας παράλληλα και το αντιαλκαλικό εξωτερικό πλέγμα ενίσχυσης
AQUAPANEL®, βάρους 200 gr/m3.
Σε περίπτωση επεξεργασίας της επιφάνειας με βαφή προτείνεται αρχικά η εφαρμογή του
ασταριού εξωτερικής χρήσης Betocoat Primer Elast και στην συνέχεια η εφαρμογή του χρώματος
ακρυλικής βάσεως Betocoat Color Elast.
Εναλλακτικά προτείνεται η εφαρμογή του έγχρωμου διακοσμητικού επιχρίσματος τελικής
στρώσης Knauf Addi S σε κοκκομετρία 1,5-3mm. Πριν την εφαρμογή του απαιτείται αστάρωμα
όλης της επιφάνειας με το έγχρωμο αστάρι Knauf Quarzgrund.
Σε περίπτωση επένδυσης με διακοσμητικά υλικά (τουβλάκι, πέτρα, κ.α.), μετά την αρμολόγηση
και το βασικό επίχρισμα των τσιμεντοσανίδων ακολουθεί εφαρμογή της κόλλας επικόλλησης των
προς επικόλληση υλικών.

Ιδιότητες εξωτερικής τοιχοποιίας W388 Ε
Πάχος τοίχου:
≈ 17-20 cm
Ηχομόνωση:
58-65 db
Θερμομόνωση:
0,35-0,26 W/m2 K
Πυραντοχή:
F60 με πυράντοχες γυψοσανίδες GKF 12,5mm, (εσωτερική-εξωτερική πλευρά)
F90 με πυράντοχες γυψοσανίδες GKF πάχους 15mm (εσωτερική πλευρά)

