ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ


Με μεταλλικό σκελετό 125mm

Σύστημα εξωτερικής τοιχοποιίας W384E της Knauf, αποτελούμενο από τα
παρακάτω επιμέρους δομικά στοιχεία:








Εξωτερικά 1 στρώση τσιμεντοσανίδας KNAUF AQUAPANEL® Outdoor.
Τοποθέτηση της διαπνέουσας μεμβράνης AQUAPANEL® Tyvec ανάμεσα στον
μεταλλικό σκελετό και την τσιμεντοσανίδα.
Μεταλλικός σκελετός Knauf αποτελούμενος από στρωτήρες UW125 και
ορθοστάτες CW125, με τους ορθοστάτες τοποθετημένους σε αξονικές
αποστάσεις των 40 εκατοστών μεταξύ τους. Τα μεταλλικά προφίλ παράγονται
από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατηγορίας Ζ140 και πάχους 6/10 του χιλιοστού,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14195.
Ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation τεχνολογίας Ecose, τύπου TP138
τοποθετημένος εσωτερικά του σκελετού, πάχους 100mm, λ = 0,032 W/m K.
1 στρώση γυψοσανίδας Knauf GKΒ πάχους 12,5mm.
1 στρώση γυψοσανίδας Knauf GKB Alutherm πάχους 12,5mm.

Οι ορθοστάτες πλην της τοποθέτησης τους εντός των στρωτήρων, στερεώνονται
επιπλέον με μεταλλικές γωνίες στην άνω και κάτω πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος.
Η αρμολόγηση των τσιμεντοσανίδων πραγματοποιείται με το υλικό αρμολόγησης
AQUAPANEL® Joint filler, σε συνδυασμό με την αντιαλκαλική υαλοταινία αρμού
AQUAPANEL® πλάτους 10cm.
Ιδιότητες εξωτερικής τοιχοποιίας KNAUF W384 Ε
Πάχος τοίχου:
≈16cm
Ηχομόνωση:
≈56 db
Θερμομόνωση:
≈0.30 W/m2 K
Πυραντοχή:
F90,σε περίπτωση εφαρμογής πυράντοχων γυψοσανίδων
KNAUF GKF πάχους 12,5mm



Αεριζόμενη Όψη με AQUAPANEL® και Knauf FLV profile 60/27

Κατασκευή αεριζόμενης όψης προσαρμοσμένη στην ως άνω περιγραφόμενη
εξωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης, χρησιμοποιώντας τα μεταλλικά προφίλ Knauf
FLV 25, διατομής 60/27, τοποθετημένα οριζόντια ανά 60cm καθ’ ύψος. Οι
τσιμεντοσανίδες KNAUF AQUAPANEL® βιδώνονται κατά μήκος των FLV profile ανά
25cm.
Κατά την εφαρμογή
τουλάχιστον 3-5mm.
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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 5-7mm, εγκιβωτίζοντας παράλληλα και το αντιαλκαλικό εξωτερικό
πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL®, βάρους 200 gr/m3.
Σε περίπτωση κατασκευής γωνιών, πραγματοποιείται στοκάρισμα με πλαστικό
γωνιόκρανο το οποίο φέρει επιπρόσθετα και αντιαλκαλικό πλέγμα.
Σε περίπτωση διακοσμητικών σκοτιών πραγματοποιείται εφαρμογή με πλαστικό
προφίλ τύπου Ω και εγκιβωτισμός αυτού με υλικό στοκαρίσματος.
Το φινίρισμα της επιφάνειας πραγματοποιείται με την εφαρμογή του έγχρωμου
διακοσμητικού επιχρίσματος τελικής στρώσης Knauf Addi S σε πάχος 1,5-3mm.
Πριν την εφαρμογή του απαιτείται αστάρωμα όλης της επιφάνειας με το έγχρωμο
αστάρι Knauf Quarzgrund.

