Construiţi pe baza
experienţei noastre

Sisteme de exterior

AQUAPANEL Cement
®

Tehnologia plăcii de ciment AQUAPANEL® stabileşte noi standarde pentru proiectarea şi
execuţia clădirilor în toată Europa. Dezvoltat de către Knauf USG Systems, sistemul de
Plăci de Ciment AQUAPANEL® furnizează arhitecţilor şi distribuitorilor o alternativă de
înaltă calitate şi extrem de economică faţă de metodele tradiţionale de construcţie, cum
ar fi cărămida şi blocurile. Placa de ciment AQUAPANEL® de Exterior poate fi folosită
pentru mai multe tipuri de pereţi exteriori, plafoane exterioare, renovări de faţade şi alte
tipuri de proiecte la exterior şi proiecte speciale.
Placa de ciment AQUAPANEL® este un material de construcţie extrem de durabil şi
rezistent, furnizând o bază solidă şi uscată ce poate să reziste la efecte extreme ale
factorilor externi cum ar fi vântul, ploile şi zăpada. Placa de ciment AQUAPANEL® este
un substrat ideal pentru tencuială. Poate fi folosită ca bază pentru pereţii externi în
sistemele de faţadă (aplicate direct) sau sistemele de faţadă ventilate. Pe lângă placa de
ciment şi accesoriile acesteia, sistemul Placă de Ciment AQUAPANEL de Exterior poate
include de asemenea şi un sistem de tencuială AQUAPANEL®.

Beneficiile Plăcii de Ciment AQUAPANEL® de Exterior:
Construcţia şi finisarea completă a peretelui exterior
–	O evoluţie semnificativă în domeniul tehnologiei
plăcilor de ciment
– Rezistentă la apă – nu se dilată şi nu-şi pierde
rezistenţ mecanică.
– Rezistenţă la umiditate şi la acţiunea agenţilor din
atmosferă.
– Rezistenţă la ciclul de îngheţ-dezgheţ dovedită
– Construcţie durabilă şi stabilă din ciment Portland
– Poate fi curbată
– Rezistenţă la impact
– Material ce oferă siguranţă şi igienă
– Incombustibilă

instalare mult mai uşoară
– Easy Edge – muchia specială rezistentă la şoc
–	Tehnologie de execuţie în mediu uscat, se referă la
timpi de uscare aproape inexistenţi.
–	Timp redus de punere în operă, costuri reduse în
şantier
Un sistem complet
–	Disponibil în diferite mărimi
– Respectă standardele şi normativele europene
–	Sprijin şi asistenţă tehnică cuprinzătoare după
vânzare, oriunde în Europa
– Sistem complet garantat de la o singură sursă.

Placi de ciment inovati
Beneficiile randamentului ridicat la punerea în operă
–	Nu sunt necesare metode de prelucrare care
necesită timp şi instrumente speciale
– Procedeu unic de „zgâriere” şi „rupere” pentru o
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Prelucrarea marginii, sistem
EasyEdge™
prin prevederea unei plase care este
înglobată în ciment,
conferă o rezistenţă suplimentară.
EasyEdgeTM,
asigură o prelucrare mai uşoară a
rostului de montaj folosind
materialul de umplere a rosturilor,
realizând astfel o structură puternică
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Accesor

Domeniul de utilizare al produsului
Perete:
Accesoriile necesare

Placă de Ciment AQUAPANEL®
pentru Exterior
Placa de ciment cu miez conţine
agregate legate prin ciment Portland,
acoperită cu plasă de fibră de sticlă
înglobată în lapte de ciment pe
ambele feţe. Capetele sunt tăiate
drept şi marginile sunt armate şi
finisate uşor (EasyEdge™).

Şurub AQUAPANEL® Maxi SN 39
Şurub AQUAPANEL® Maxi SN 25
Şurub AQUAPANEL® Maxi SN 55
Şurubul Maxi SN AQUAPANEL® a
fost conceput special pentru fixarea
Plăcii de Ciment AQUAPANEL® pe
lemn şi cadre metalice (grosime
metal de la 0,6 la 0,7 mm). Aceste
şuruburi au un vârf ascuţit şi o
teşitură. Au un strat acoperitor
special,ce protejează împotriva
coroziunii, garantat 500 de ore
la o încercare de pulverizare cu
substanţe saline.

Şurub AQUAPANEL® Maxi SB 39
Şurub AQUAPANEL® Maxi SB 25
Şurub AQUAPANEL® Maxi SB a
fost conceput special pentru fixarea
plăcii de ciment AQUAPANEL® pe
cadre metalice (grosime metal de
la 0,8 la 2 mm). Aceste şuruburi au
un vârf perforant şi o teşitură. Ele
au o acoperire specială rezistentă
la coroziune ce oferă o garanţie de
500 de ore de protecţie la coroziune
în cazul unei probe de coroziune în
ceaţă salină.

Şuruburi AQUAPANEL® SN 40
rezistente la coroziune
Şuruburile AQUAPANEL® cu
protecţie contra ruginei au fost
dezvoltate în mod special pentru a
fixa Placa de Ciment AQUAPANEL®
de exterior pe substructuri de lemn.
Lungimea şurubului este de 40 mm.
Şuruburile sunt fabricate din oţel
inoxidabil.
Material de umplere a rosturilor
AQUAPANEL® – gri
AQUAPANEL® Joint Filler - grey
este un compus de ciment pentru
umplerea rosturilor ce înglobează
banda de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm).
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AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39
este potrivit pentru placare simplă
sau dublă pe un cadru metalic sau
pentru o placare simplă în cazul
fixării pe cadru de lemn.
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25
poate fi folosit pentru o placare
simplă fixată pe un cadru metalic.
AQUAPANEL® Maxi Screw SN
55 poate fi folosit pentru placare
dublă fixată pe cadru de lemn sau o
placare triplă fixată pe substructură
metalică.

AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39
este potrivit pentru plăci cu un
singur strat sau cu strat dublu.
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25
poate fi folosit pentru plăci într-un
singur strat.

Consum:
15 bucăţi./m2, pas diblu 600/625mm
Ambalare:
AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN 40
rezistente la coroziune:
250 bucăţi/pachet

Consum:
aprox. 0,7 kg/m2
Ambalare:
10 kg/sac

Grosime: 12,5 mm
Lăţime: 900, 1200 mm
Lungime: 1200, 2400, 1250, 2500
mm
Greutate: aprox. 16 kg/m2
Ambalare:
Lungime 1200, 1250 mm: 50 bucăţi
pe pachet
Lungime 2400, 2500 mm: 25 bucăţi
pe pachet

Consum:
15 bucăţi/m2, pas montanţi 600/625
mm
Ambalare:
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39:
500 bucăţi/pachet
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25:
1000 bucăţi/pachet
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55:
250 bucăţi/pachet
Şuruburi legate pe bandă sunt
disponibile la cerere.

Consum:
15 bucăţi/m2, pas montanţi 600/625
mm
Ambalare:
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39:
250 bucăţi/pachet
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25:
250 bucăţi/pachet
Şuruburi colaţionate disponibile la
cerere.

riile necesare
Bandă de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm)
AQUAPANEL® Tape(10 cm) este o
bandă din fibră de sticlă îmbrăcată
într-un strat protector împotriva
alcalilor. Serveşte la armarea
rosturilor la exterior. Este înglobată
în AQUAPANEL® Joint Filler – grey.

Bandă de Armare AQUAPANEL®
pentru exterior
AQUAPANEL® Exterior Reinforcing
Tape (33 cm) este bandă mai lată
din fibră de sticlă. AQUAPANEL®
Exterior Reinforcing Tape pentru
exterior se foloseşte pentru armarea

Mortar Adeziv şi de Armare
AQUAPANEL® de Exterior
Un compus de ciment Portland,
cu un adaos de răşină sintetică.
AQUAPANEL® Exterior Basecoat
serveşte drept strat complet de
grund pentru Placa de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior.

Compus din polimeri acrilici
Betocoat AQUAPANEL®
Betocoat AQUAPANEL® este un
compus din polimeri acrilici şi ciment
Portland pentru realizarea unui strat
de grund.

Plasă de armare AQUAPANEL®
pentru Exterior
AQUAPANEL® Exterior Reinforcing
Mesh din fibră de sticlă are o lăţime
mai mare fiind rezistentă la alcali şi
este concepută pentru o armare a
întregii suprafete a stratului de
AQUAPANEL® Exterior Basecoat,
pentru suprafeţe la exterior.

Consum:
aprox. 2,1 m/m2
Ambalare:
Role cu lăţimea de 10 cm, 50 m
lungime

rosturilor la exterior unde urmează
să se aplice un strat de tencuială
peste stratul de Mortar Adeziv şi de
Armare AQUAPANEL® de Exterior.
Este înglobat în AQUAPANEL® Joint
Filler – grey.

Consum:
aprox. 2,1 m/m2
Ambalare:
Role cu lăţimea de 33 cm, 50 m
lungime

Consum:
aprox. 7,8 kg/m2
Grosimea minimă a stratului 5 mm
Ambalare:
25 kg/sac

Consum:
Ca strat de grund, când este
amestecat în raport volumetric de
1:1 cu ciment Portland, aprox. 3,6
kg/m2 (Betocoat) (grosime minimă a
stratului 5 mm)
Ambalare:
Găleată de 15 kg

Consum:
1,1 m2/m2
Ambalare:
Role cu lăţimea de 100 cm, 50 m
lungime
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Domeniul de utilizare al produsului
Grund preparat AQUAPANEL® de
Exterior
AQUAPANEL® Exterior Primer
este o emulsie gata preparată, de
culoare albă pe bază de apă pentru
amorsarea suprafetelor de grund
în vederea realizării finisajelor la
exterior. Are culoarea albă după
uscare şi reglează puterea de
absorbţie a stratului de bază.

Tencuială Siliconică AQUAPANEL®
albă pentru Exterior
AQUAPANEL® Exterior Silicon
Synthetic Resin Plaster din răşină
sintetică cu silicon de culoare albă
este gata preparată, într-o pastă
vâscoasă de finisare, cu o granulaţie
de maxim 2 mm ce se aplică peste
stratul de AQUAPANEL® Exterior
Basecoat şi peste AQUAPANEL®
Exterior Primer. Este impermeabilă şi
permite difuzia cu sd> 0,1 m.

Tencuiala Decorativă
AQUAPANEL®
de exterior – albă
AQUAPANEL® Exterior Dispersion
Plaster este gata preparată, într-o
pastă vâscoasă de finisare, cu o
granulaţie de maxim 2 mm ce se
aplică pe stratul de AQUAPANEL®
Exterior Basecoat şi peste
AQUAPANEL® Exterior Primer.

Consum:
aprox. 100 -150 g/m2
Ambalare:
Găleată de 15 kg

Consum:
3,1 kg/m2
Ambalare:
Găleată de 25 kg
Notă: Tencuiala Decorativă
AQUAPANEL® pentru Exterior este
disponibilă şi colorată.

Este impermeabilă şi permite difuzia
cu sd> 0,5 m.
Consum:
3,1 kg/m2
Ambalare:
Găleată de 25 kg
Notă: Tencuiala Decorativă
AQUAPANEL® de Exterior este
disponibilă şi colorată.

Învelitoare Tyvek ® (barieră de
vapori) AQUAPANEL®
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™ este o membrană
climatică specială făcută din fibre
foarte fine cu o structură creponată.
Această membrană climatică este
o barieră de apă din exterior spre
interior şi permite difuzia vaporilor
din interior către exterior. Datorită
structurii sale, AQUAPANEL®
Tyvek® StuccoWrap™ corespunde
în mod optim cerinţelor Sistemului
AQUAPANEL® pentru Exterior
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În sistemul de faţadă pentru Exterior
această barieră de vapori este
montată în spatele Plăcii de Ciment
AQUAPANEL®.
Consum:
1,1 m2/m2
Ambalaj:
Role cu o lăţime de 150 cm, 75 m
lungime

riile necesare
Tavane:

Accesorii aprobate

Placă de Ciment AQUAPANEL®
pentru Exterior
Placa de ciment cu miez ce conţine
agregate legate prin ciment Portland,
acoperită cu plasă de fibră de sticlă
înglobată în lapte de ciment pe
ambele feţe. Capetele sunt tăiate
drept şi marginile sunt armate şi
finisate uşor (EasyEdge™).

Şurub AQUAPANEL® Maxi SN 39
Şurub AQUAPANEL® Maxi SN 25
Şurub AQUAPANEL® Maxi SN 55
Şurubul Maxi SN AQUAPANEL® a
fost conceput special pentru fixarea
Plăcii de Ciment AQUAPANEL® pe
lemn şi cadre metalice (grosime
metal de la 0,6 la 0,7 mm). Aceste
şuruburi au un vârf ascuţit şi o
teşitură. Au un strat acoperitor
special,ce protejează împotriva
coroziunii, garantat 500 de ore
la o încercare de pulberizare cu
substanţe saline.

Şurub AQUAPANEL® Maxi SB 39
Şurub AQUAPANEL® Maxi SB 25
Şurub AQUAPANEL® Maxi SB a fost
conceput special pentru fixarea plăcii
de ciment AQUAPANEL® pe cadre
metalice (grosime metal de la 0,8 la
2 mm). Aceste şuruburi au un vârf
perforant şi o teşitură. Acestea au un
strat special rezistent la coroziune ce
oferă o garanţie de 500 de ore de
protecţie la coroziune în cazul unei
probe de coroziune în soluţie salină.

Şuruburi AQUAPANEL® SN 40
rezistente la coroziune
Şuruburile AQUAPANEL® cu protecţie
contra ruginei au fost dezvoltate în
mod special pentru a fixa Placa de
Ciment AQUAPANEL® de exterior
pe substructuri de lemn. Lungimea
şurubului este de 40 mm. Şuruburile
sunt fabricate din oţel inoxidabil.

Material de umplere a rosturilor
AQUAPANEL® – gri
AQUAPANEL® Joint Filler - grey
este un compus de ciment pentru
umplerea rosturilor ce înglobează
banda de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm).

AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39
este potrivit pentru placare simplă
sau dublă pe un cadru metalic sau
pentru un o placare simplă în cazul
fixării pe cadru de lemn.
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25
poate fi folosit pentru o placare
simplă fixată pe un cadru metalic.
AQUAPANEL® Maxi Screw SN
55 poate fi folosit pentru placare
dublă fixată pe cadru de lemn sau o
placare triplă fixată pe substructură
metalică.

AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39
este potrivit pentru plăci cu un
singur strat sau cu strat dublu.
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25
poate fi folosit pentru plăci într-un
singur strat.

Grosime: 12,5 mm
Lăţime: 900, 1200 mm
Lungime: 1200, 2400, 1250, 2500
mm
Greutate: aprox. 16 kg/m2
Ambalare:
Lungime 1200, 1250 mm: 50 bucăţi
pe pachet
Lungime 2400, 2500 mm: 25 bucăţi
pe pachet

Consum:
25 bucăţi/m2,
distanţă profil 300/312,5 mm
Ambalaj:
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 39:
500 bucăţi/pachet
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 25:
1000 bucăţi/pachet
AQUAPANEL® Maxi Screw SN 55:
250 bucăţi/pachet
Şuruburi legate pe bandă sunt
disponibile la cerere.

Consum:
25 bucăţi/m2, distanţă profil
300/312,5 mm
Ambalaj:
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39:
250 bucăţi/pachet
AQUAPANEL® Maxi Screw SB 25:
250 bucăţi/pachet
Şuruburi legate pe bandă sunt
disponibile la cerere.

Consum:
25 bucăţi/m2,
distanţă profil 300/312,5 mm
Ambalaj:
AQUAPANEL® Rustproofed Screw
SN 40 rezistente la coroziune :
250 bucăţi/pachet

Consum:
aprox. 0,7 kg/m2
Ambalaj:
10 kg/sac
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Domeniul de utilizare al produsului

Bandă de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm)
AQUAPANEL Tape(10 cm) este o
bandă din fibră de sticlă îmbrăcată
într-un strat protector împotriva
alcalilor. Serveşte la armarea
rosturilor la exterior. Este înglobată
în AQUAPANEL® Joint Filler Grey
– grey.
®

Grund preparat AQUAPANEL® de
Exterior
AQUAPANEL® Exterior Primer
este o emulsie gata preparată, de
culoare albă pe bază de apă pentru
amorsarea suprafetelor de grund
în vederea realizării finisajelor la
exterior. Are culoarea albă după
uscare şi reglează puterea de
absorbţie a stratului de bază.

Pastă de umplere a rosturilor
şi prelucrare a suprafeţei
AQUAPANEL® –albă

Consum:
aprox. 2,1 m/m2
Ambalaj:
Role cu lăţimea de 10 cm, 50 m
lungime

Consum:
aprox. 40 - 60 g/m2
Ambalaj:
Găleată de 15 kg
Găleată de 2,5 kg

Consum:
aprox. 3,5 kg/m2, grosime strat 4 mm
Ambalaj: 10 kg/sac

AQUAPANEL® Joint Filler and Skim
Coating white este un compus din
ciment pentru acoperirea întregii
suprafeţe a Plăcii de Ciment
AQUAPANEL®. AQUAPANEL®
Exterior Reinforcing Mesh trebuie să
fie înglobată în această pastă.

Plasă de armare AQUAPANEL®
pentru Exterior
AQUAPANEL® Reinforcing Mesh
din fibră de sticlă are o lăţime mai
mare fiind rezistentă la alcali şi este
concepută pentru o armare a întregii
suprafeţe a stratului de Pastă de
umplere a rosturilor şi prelucrarea
a suprafeţei AQUAPANEL® de
Exterior.
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Consum:
1,1 m2/m2
Ambalaj:
Role cu lăţimea de 100 cm, 50 m
lungime

Ideal pentru medii de

exterior
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Prelucrare şi instalare
Transport şi depozitare

Debitare

Transportaţi întotdeauna plăcile
în plan vertical sau folosiţi role
transportoare pentru placă.
Manevraţi cu ajutorul unui
motostivuitor sau o macara
dacă marfa este ambalată
în palet. Aveţi grijă să nu
deterioraţi colţurile şi marginile
atunci când aşezaţi plăcile!

Marcaţi forma dorită a plăcii
cu creionul şi rigla. Folosiţi un
cutter pentru a cresta Placa
de Ciment AQUAPANEL® de
Exterior pe o faţă în lungul
marcajului astfel încât plasa să
fie tăiată. Loviţi o parte a plăcii
pentru a o rupe şi apoi tăiaţi
plasa pe cealaltă faţă.

Trebuie să se asigure
că suprafaţa este destul
de rezistentă pentru a
suporta plăcile. Un palet de
AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor cântăreşte 870 kg
(8,7 kN).

Pentru debitări cu margini
foarte bine prelucrate, de
exemplu, margini exterioare,
folosiţi un fierăstrău circular
manual cu extractor de
praf sau un fierăstrău. Se
recomandă utilizarea lamelor
dure cu carburi metalice sau
a unui ferăstrău cu lamă
diamantată.

Protejaţi Placa de ciment
AQUAPANEL® de Exterior
împotriva umezelii şi agenţilor
atmosferici înainte de a fi
instalată. Plăcile care au
acumulat umezeală trebuie
uscate pe ambele feţe pe o
suprafaţă dreaptă înainte de a fi
instalate.

Goluri

Instalare
Înainte de instalare placa
trebuie să aibă temperatura
şi umiditatea mediului
înconjurător. Temperatura
aerului şi a componentelor
nu trebuie să fie sub +5°C.
Nu aplicaţi strat de grund sau
tencuieli când temperaturile
sunt mai mici de +5°C.

Pentru a realiza goluri pentru
cabluri şi ţevi folosiţi un
ferăstrău mecanic sau un
ferăstrău vertical. Diametrul
golului trebuie să fie cu cel
puţin 10 mm mai mare decât
diametrul conductei. Spaţiul
care rămâne poate fi acoperit
cu o garnitură, material de
etanşare sau cu o bandă de
etanşare.

Ghid de instalare
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AQUAPANEL1
Placă
de ciment
Cement
AQUAPANEL
Board ®

Perete curb şi construcţii de
faţadă

Instalare cu şuruburi
Fixaţi Placa de ciment
AQUAPANEL® pentru Exterior
de substructură folosind
AQUAPANEL® Maxi Screw.
După caz se vor folosi
Şuruburile AQUAPANEL®
rezistente la coroziune pentru
a fixa plăcile de substructura
de lemn. Plăcile de ciment
se vor prinde de substructură
iniţial în câmp; apoi se vor fixa
zonele de capăt şi de margine.
În timpul instalării, asiguraţi-vă
că plăcile de ciment se sprijină
pe cadre.
Distanţa dintre şuruburi ≤ 250
mm. Distanţa faţă de margini ≥
15 mm.

15 mm

Şuruburile nu trebuie strânse
forţat.
Notă: Se va prevede un rost de
3 - 5 mm între plăci.

≤250 mm

Nu este necesară o găurire anterioară

AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor este produsul ideal
pentru construcţii cum ar fi
arcade şi pereţi curbi. Se
vor modela în stare uscată
înainte de instalare. Înainte de
instalare, încovoiaţi placa de
ciment. Fisurile fine ce apar pe
suprafaţa plăcii nu vor provoca
o scădere a performanţelor
plăcii. Se va asambla
substructura (formă curbă
relevantă) pentru a lua forma
Plăcii de Ciment AQUAPANEL®
de Exterior. Pentru raze
mici recomandăm instalarea
suplimentară a unor montanţi şi
elemente de suport. Montanţii
nu se vor monta la o distanţă
mai mare de 300 mm. Razele
de curbură ale Plăcii de Ciment
AQUAPANEL® sunt limitate
de raza de curbură a întregii
construcţii.

_ 3m
r: >

Dimensiune placă:
1200/2400/1250/2500 x 900/1200 mm
Raza minimă de încovoiere ≥ 3 m
Dimensiune fâşie*:
1200/2400/1250/2500 x 300 mm Raza
minimă de încovoiere ≥ 1 m
* Plăcile se vor tăia în fâşii pentru a
obţine dimensiunile dorite.
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Sistem de faţadă (închidere aplicată direct)
Instalare

3

Legendă
1 Placă de Ciment AQUAPANEL® de
Exterior
2 Pastă de umplere a rosturilor
AQUAPANEL® – gri
3 Bandă de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm)
4 Mortar adeziv şi de armare
AQUAPANEL® de Exterior
5 Plasă de armare AQUAPANEL® de
Exterior
6 Grund preparat AQUAPANEL® de
Exterior
7 Tencuială decorativă Minerală
AQUAPANEL® de Exterior cu răşină
sintetică cu silicon – albă sau
Tencuială decorativă AQUAPANEL® de
dispersie de exterior – albă
8 Placă de gips-carton Knauf
9 Barieră de vapori
10 Substructură
11 Izolaţie
12 Învelitoare Tyvek® AQUAPANEL®
StuccoWrap™ (barieră de vapori).
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2

6

7
9
8
11
12

5

4

1

Instalare – sistem de închidere
1. Realizarea substructurii
Cadrul de oţel sau lemn trebuie
proiectat în funcţie de cerinţele
structurale ale construcţiei.
Distanţa interax în câmp
între montanţi este de maxim
600/625 mm, după caz.

2. Ataşarea AQUAPANEL®
Tyvek® StuccoWrap™
2.1 În această situaţie este
necesară o barieră de vapori
în spatele plăcii de ciment.
Folosiţi Învelitoarea Tyvek®
AQUAPANEL® StuccoWrap™
în acest scop. La instalarea
acesteia se va începe de la
baza peretelui şi se va realiza
prin suprapunere. Toate
rosturile de pe orizontală şi
verticală se vor suprapune cu
minim 10 cm.
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10 cm

Suprapunerea minimă
de 10 cm este marcată
pe AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™.
2.2 Fixarea membranei
barieră de vapori se va realiza
cu bandă adezivă sau adeziv
şi se vor monta Plăcile de
Ciment AQUAPANEL® de
Exterior.

Ghid de instalare

3. Instalarea cu şuruburi
Plăcile de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior
sunt fixate de substructura
metalică sau din lemn cu
ajutorul AQUAPANEL® Maxi
Screw. După caz se vor folosi
Şuruburi rezistente la rugină
AQUAPANEL® pentru a
ataşa plăcile de substructura
de lemn. Mai întâi se vor fixa
şuruburile în câmp apoi spre
capetele şi marginile plăcii.
Atunci când faceţi instalarea
asiguraţi-vă că plăcile de
ciment sunt fixate pe cadru.

4.2 Se vor poziţiona plăcile
la partea superioară a golului
de fereastră şi la partea
inferioară, pervaz. Se va
asigura ca rosturile nu sunt
continue pentru că acestea
pot duce la fisurări sau
neetanşeizări.

Distanţa dintre şuruburi
≤ 250 mm.
Distanţa până la margini
≥ 15 mm.

Nu se vor forţa şuruburile în
timpul strângerii.

4. Poziţionarea plăcilor
4.1 Poziţionaţi Plăcile de Ciment
AQUAPANEL® orizontal
cu capetele pe elementele
substructurii. Se va lăsa o
distanţă de 3-5 mm între
plăci folosind un distanţier
adecvat. La fixarea unor rânduri
succesive de plăci se va
asigura o decalare de cel putin
o interdistanţă dintre montanţi,
între rosturi.

5. Prelucrarea rostului
5.1 Imediat după montare,
protejaţi cadrul de factorii
externi prin umplerea tuturor
rosturilor cu AQUAPANEL®
Joint Filler - grey.

5.2A Se va îngloba imediat
AQUAPANEL® Tape (10 cm)
centrată peste toate rosturile.

5.2B Dacă urmează să se
aplice doar un strat de vopsea
peste AQUAPANEL® Exterior
Basecoat, se va utiliza
AQUAPANEL® Reinforcing
Tape cu lăţimea de 33 cm.

5.3 Se vor acoperi capetele
şuruburilor cu AQUAPANEL®
Joint Filler.
Observaţii despre modul
în care se face prelucrarea
suprafeţei se găsesc la pagina
17.
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Sistem de faţadă ventilată
Instalare

11

3
9

2

8
10

Legendă
1 Placă de Ciment AQUAPANEL® de
Exterior
2 Material de umplere a rosturilor
AQUAPANEL® – gri
3 Bandă de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm)
4 Mortar adeziv şi de armare
AQUAPANEL® de Exterior
5 Plasă de armare AQUAPANEL® de
Exterior
6 Grund preparat AQUAPANEL® de
Exterior
7 Tencuială decorativă Minerală
AQUAPANEL® de Exterior cu răşină
sintetică cu silicon – albă sau
Tencuială decorativă AQUAPANEL® de
dispersie de exterior – albă
8 Montanţi de lemn
9 Rigle de lemn
10 Izolaţie
11 Substructură rigidă

7

6

5

4 1

Instalare – sistem ventilat
1. Instalare când se folosesc
şipci
1.1 Ancorarea riglelor orizontale
de structura de rezistenţă se va
face cu un număr adecvat de
dispozitive de ancorare. Şipcile
trebuie să aibă o secţiune
transversală minimă de 24 x
60 mm. Pentru a sporii izolaţia
termică a construcţiei, în spaţiul
dintre şipci poate fi prevăzut un
material hidro şi termo izolant.
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1.2 La colţuri, suprapuneţi şi
înşurubaţi riglele.

1.3 Fixaţi riglele în jurul
golurilor (de exemplu de
fereastră) pentru a fixa plăcile
de ciment. Se vor prevede
rigle suplimentare la partea
superioară şi inferioară a
golului.

Gh

2. Instalarea montanţilor
2.1 După ancorarea riglelor,
se vor instala montanţii la o
distanţă interax de 600/625
mm. Pentru a asigura spaţiile
necesare la margini, în special
faţă de capetele plăcilor se
vor folosi bucăţi de lemn cu o
secţiune transversală de minim
24 x 80 mm.

2.2 Golurile se vor împrejmui
cu montanţi suplimentari celor
deja dispuşi.

Poziţionarea plăcilor:
3.2 Se vor poziţiona Plăcile
de Ciment AQUAPANEL® pe
orizontală cu capetele pe
elemente ale substructurii.
Asiguraţi-vă că există un
rost de 3-5 mm între plăci.
Pentru a realiza acest lucru,
se vor dispune între plăcile de
ciment orizontale succesive
distanţieri corespunzători. La
fixarea unor rânduri succesive
de plăci se va asigura o
decalare de cel puţin o
interdistanţă dintre montanţi,
între rosturi.

2.3 Se va prevede o plasă la
partea superioară şi inferioară
pentru a asigura ventilarea
şi a împiedica pătrunderea
insectelor şi altor dăunători.

3. Instalarea Plăcii de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior
Instalarea cu şuruburi:
3.1 Fixaţi Placa de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior
de substructură folosind
AQUAPANEL® Maxi Screws.
Folosiţi Şuruburile rezistente
la coroziune AQUAPANEL®
pentru a fixa plăcile de
substructura de lemn conform
standardelor locale. Mai
întâi se vor fixa şuruburile în
câmp apoi spre capetele şi
marginile plăcii. Atunci când
faceţi instalarea asiguraţi-vă că
plăcile de ciment sunt fixate pe
cadru.

hid de instalare
Distanţa între şuruburi ≤ 250
mm. Distanţa faţă de margini ≥
15 mm.
Nu se vor forţa şuruburile în
timpul strângerii.
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3.3 Se vor poziţiona plăcile la
partea superioară a golului de
fereastră şi la partea inferioară,
pervaz. Se va asigura că
rosturile nu sunt continue
pentru că acestea pot duce la
fisurări sau neetanşeizări.

4. Prelucrarea rostului
4.1 Imediat după montare,
protejaţi cadrul de factorii
externi prin umplerea tuturor
rosturilor cu AQUAPANEL®
Joint Filler - grey.

4.2A Se va îngloba imediat
AQUAPANEL® Tape(10 cm)
centrată peste toate rosturile.

4.2B Dacă urmează să
se aplice doar un strat de
vopsea peste AQUAPANEL®
Exterior Basecoat, se va
utiliza AQUAPANEL® Exterior
Reinforcing Mesh cu lăţimea de
33 cm, înlocuind astfel banda
de 10 cm lăţime.
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4.3 Acoperiţi capurile
şuruburilor cu chit de etanşare
AQUAPANEL®.
Însemnări despre modul
în care se face finisarea
suprafeţei pot fi găsite la
informaţiile din pagina 17.

Finisare
În sistemele prezentate, Placa de Ciment AQUAPANEL® de
Exterior este folosită ca suport pentru tencuială. Acest lucru se
datorează faptului că atunci când Placa de Ciment AQUAPANEL®
de Exterior este utilizată într-un sistem de faţadă sau faţadă
ventilată este necesară şi finisarea cu un sistem de tencuială.
Până la această etapă
rosturile au fost prelucrate cu
AQUAPANEL® Joint Filler –
grey şi în care a fost înglobată
o AQUAPANEL® Tape (10 cm).
Capetele şuruburilor au fost
acoperite cu AQUAPANEL®
Joint Filler – grey.

Armarea colţurilor
Colţurile sunt întărite prin
aplicarea AQUAPANEL®
Exterior Basecoat. Pentru a
proteja colţurile se prevede
un profil cornier înglobat
în AQUAPANEL® Exterior
Basecoat.

Doar golurile ferestrelor şi ale
uşiilor
Se vor arma colţurile ferestrei
cu bucăţi suplimentare de Plasă
de armare AQUAPANEL®
Exterior Reinforcing Mesh de
dimensiuni 50 x 30 cm, aplicate
aşa cum este prezentat.

Aplicarea stratului de grund
Se va prelucra întregul perete
cu un strat de AQUAPANEL®
Exterior Basecoat. Acesta
este aplicat manual folosind
un şpaclu sau mecanizat
(maşină recomandată: maşină
de tencuit PFT G4 sau G5,
rotor/stator D4-3, jumătate de
putere, cerinţe de apă 200
l/h). Alternativ, se poate folosi
AQUAPANEL® Betocoat ca strat
de mortar de armare.

Înglobarea Plasei de armare
pentru Exterior
Se va îngloba AQUAPANEL®
Exterior Reinforcing Mesh pe
întreaga suprafaţă, presând în
stratul de mortar adeziv şi de
armare aproape la o treime din
adâncime. Grosimea stratului
trebuie să fie de 5-7 mm.
Înainte de a continua cu paşii
următori se va lăsa la uscat
câte o zi pentru fiecare mm de
grosime a stratului.
Amorsarea suprafeţei
Aplicaţi AQUAPANEL® Exterior
Primer pe întreaga suprafaţă
peste stratul de AQUAPANEL®
Exterior Basecoat. Când se
foloseşte o tencuială colorată
se poate potrivi AQUAPANEL®
Exterior Primer la gama largă de
culori ale tencuielii de finisare.
Se va lăsa cel puţin 24 ore între
amorsare şi aplicarea tencuielii
de finisare. Grundul trebuie să
se usuce complet.

Aplicarea finisajului la
exterior
Aplicaţi AQUAPANEL® Exterior
Silicon Synthetic Resin Plaster–
albă sau AQUAPANEL®
Exterior Dispersion Plaster
– albă peste suprafaţa tratată
cu grund. Acest lucru poate fi
făcut manual sau mecanizat
(recomandare maşină: pompă
de transport mortare PFT
N2V sau FU). Asiguraţi-vă că
materialul din găleată este
bine omogenizat. Tencuiala de
finisare este nivelată până la
dimensiunea granulelor şi apoi
structurată.
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Prelucrarea suprafeţei
Sistem exterior cu tencuială structurată
1
2
3
4
5
6
7
8

Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
Şurub AQUAPANEL® Maxi / Şurub AQUAPANEL® Maxi rezistent la rugină
Bandă de armare AQUAPANEL® (10 cm)
Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® – gri
Mortar adeziv şi de armare AQUAPANEL® de Exterior
Plasă de armare AQUAPANEL® de Exterior
Grund preparat AQUAPANEL® de Exterior
Tencuială Decorativă cu răşină sintetică cu silicon AQUAPANEL® de Exterior
– albă sau Tencuială Decorativă de dispersie AQUAPANEL® de Exterior – albă

Tencuiala Decorativă Minerală cu răşină
sintetică cu silicon AQUAPANEL® de
Exterior – albă sau Tencuiala Decorativă
de dispersie AQUAPANEL® de Exterior
– albă pot fi livrate de fabrică în diferite
culori (valoarea de referinţă a culorii H ≥ 40%).

Sistem exterior cu tencuială vopsea
1
Placă de Ciment AQUAPANEL® de exterior
2
AQUAPANEL® Maxi / Şurub AQUAPANEL® Maxi rezistent la rugină
3
Bandă de armare AQUAPANEL® (33 cm)
4
Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® – gri
5
Grund adeziv şi de armare AQUAPANEL® de Exterior cu Plasă de armare
AQUAPANEL® de Exterior înglobată
6
Sistem vopsea

Notă: pentru informaţii despre culori, se vor consulta recomandările
şi reglementările producătorului. Pentru a obţine culoarea exactă
selectaţi o valoare de referinţă a culorii H≥ 40%.

Sistem exterior cu cărămidă subţire sau plăci ceramice
1
2
3
4
5
6
7

Placă de Ciment AQUAPANEL® de exterior
Şurub AQUAPANEL® Maxi / Şurub AQUAPANEL® Maxi rezistent la rugină
Bandă de armare AQUAPANEL® (10 cm)
Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® – gri
Grund adeziv şi de armare AQUAPANEL® de Exterior cu Plasă de armare
AQUAPANEL® de Exterior înglobată
Adeziv flexibil
Strat subţire de cărămidă sau plăci ceramice

Se va fixa stratul subţire de cărămidă sau plăci ceramice în
condiţii atmosferice fără îngheţ folosind un proces protejat
împotriva îngheţului. Se vor alege adezivi corespunzători în
conform recomandărilor producătorilor pentru suprafeţe suport de
ciment.
Notă: În cazul aplicării unui strat de cărămidă subţire, sarcina
maximă permisă pentru acest strat este de 40 kg pe metru pătrat.
Dimensiunea maximă este limitată la 33 pe 33 [cm]. Contactaţi Knauf
dacă sarcina sau dimensiunile depăşesc cele precizate mai sus.
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Instalare tavane
Instalare
1

6

3

8

2

5

7

Legendă
1 Placă de Ciment AQUAPANEL® de
Exterior
2 Material de umplere a rosturilor
AQUAPANEL® – gri
3 Bandă de armare AQUAPANEL® (10
cm)
4 Material de umplere a rosturilor şi
prelucrare a suprafeţei AQUAPANEL®
– albă
5 Plasă de armare AQUAPANEL® de
Exterior
6 Grund AQUAPANEL® pentru Interior
7 Profil de montaj
8 Profil portant

4

Instalarea sistemului tavan
Aliniaţi cu atenţie prima Placă
de Ciment AQUAPANEL® de
Exterior, astfel încât să fie
perpendiculară pe profilul
de montaj. Se va fixa placa
de substructură folosind
AQUAPANEL® Maxi Screws
(consum de 25 bucăţi/m2).
Distanţa dintre profilele
de montaj este de maxim
300/312,5 mm. După caz, se
vor folosii şuruburile rezistente
la coroziune AQUAPANEL®
pentru fixarea plăcilor de o
substructură de lemn.

Se vor lăsa rosturi de cel puţin
3-5 mm. Asiguraţi-vă că toate
rosturile sunt decalate. Rosturi
transversale continue nu sunt
permise. După instalare, se
vor prelucra toate rosturile cu
AQUAPANEL® Joint Filler– grey
şi se va îngloba AQUAPANEL®
Tape (10 cm) în acest material.
Se vor acoperi capetele
şuruburilor cu AQUAPANEL®
Joint Filler - grey.

Suprafaţa se va amorsa cu
AQUAPANEL® Interior Primer
(amorsă/apă 1:2).
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Se va aplica AQUAPANEL®
Joint Filler and Skim Coating
- white pe toată suprafaţa
plăcilor cu o grosime medie
de 4 mm. Se va îngloba
AQUAPANEL® Exterior
Reinforcing Mesh pe întreaga
suprafaţă împingând plasa
pe o treime din adâncime a
AQUAPANEL® Joint Filler şi
Skim Coating - white.

Substructura:
Dispozitivele de prindere
ale construcţiei de tavan
trebuie să fie rigidizate
şi, acolo unde este
cazul trebuie asigurate
împotriva flambării prin
măsuri de proiectare.
Ancorarea dispozitivelor
de prindere de structura
de rezistenţă se va
face prin utilizarea
unui număr suficient
de dibluri. Se vor folosi
dibluri corespunzătoare,
aprobate de o persoană
autorizată.
Rosturi de dilataţie:
Se recomandă ca rosturile
de dilataţie să fie
prevăzute la distanţe de
maxim 15 m. Se
recomandă alinierea
acestor rosturi cu cele ale
structurii de rezistenţă.
Geometrii ale tavanelor
considerate speciale, cum
ar fi cele în unghiuri
ascuţite, s-ar putea să
necesite o interdistanţă
între rosturi mai mică.
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Stabilitatea şi alcătuirea
Stabilitate
Pe lângă greutatea lor inerentă, faţadele şi tavanele pentru
aplicaţiile de exterior sunt încărcate în primul rând de acţiunea
vântului, care depinde de înălţimea şi geometria clădirii.
Dimensiunile şi secţiunile transversale ale substructurii trebuie
adaptate presiunii vântului şi efectului de smulgere produs de
acesta. În anumite cazuri, este necesar de asemenea să se ia în
consideraţie şi sarcinile din zăpadă şi gheaţă. Exploatarea în stare
bună de funcţionare a elementelor individuale ale substructurii
trebuie să fie demonstrată din punct de vedere tehnic. Asigurarea
exploatării în condiţii bune de funcţionare se poate face prin
limitarea deformaţiilor la maximum f=I/500. Pentru a demonstra
rezistenţa componentelor trebuie luate în considerare normativele
şi standardele în vigoare.
Selectarea materialului şi protecţia la coroziune
Faţadele şi tavanele în cazul aplicaţiilor de exterior sunt proiectate
pentru a rezista condiţiilor climaterice în schimbare. Pentru
substructură trebuie selectat un material corespunzător în funcţie
de umiditate, după cum sunt disponibile, structură metalică
sau de lemn. Substructurile metalice este important să aibă o
protecţie adecvată împotriva coroziunii. Acolo unde se combină
diferite materiale, trebuie verificată compatibilitatea între materiale
în fiecare caz. Pentru substructurile metalice realizate prin
galvanizare la rece cu piese asociate ştanţate există prevederi în
euro normativul EN 13964. Stabilirea solicitărilor ce apar în urma
prezenţei umezelii şi a claselor de protecţie împotriva coroziunii se
va face de un specialist.

• Ancoraje:
Componentă care ancorează mecanic substructura la structura de
rezistenţă.
•R
 igidizări:
Componentă metalică ce rigidizează mecanic substructura
placării.
•C
 onectori:
Componentă metalică ce îmbină componentele substructurii
între ele.
Sarcini speciale pe faţade şi tavane
Sarcinile speciale ce rezultă, de exemplu, din panourile de
reclamă, jaluzele, etc. trebuie transmise în mod independent de
placarea sistemului AQUAPANEL® de Exterior către structura de
rezistenţă, după caz.Încărcările uşoare, cum ar fi din greutatea
inerentă a elementelor ornamentale, elemente decorative şi de
iluminat pot fi preluate de Plăcile de Ciment AQUAPANEL® de
Exterior folosind cel puţin două dibluri de conectare cu cavitate
metalică. Distanţa dintre dibluri trebuie să fie cel puţin 75 mm.
Pentru alcătuirile de pereţi incărcările uşoare sunt limitate la
maxim 25 kg. Pentru alcătuirile de tavan aceasta este limitată la
maxim 10 kg. Pentru ambele tipuri de alcătuiri constructive, ce
apar individual, nu sunt prevăzute să apară încărcări concentrate.

Ancorări, ranforsări şi prinderi
Efectele asupra faţadei datorate acţiunilor vântului, zăpezii şi
gheţii sunt transmise la structura de rezistenţă prin intermediul
substructurii ancorajelor, elementelor de rigidizare şi conectorilor.
Componentele menţionate mai sus îndeplinesc următoarele funcţii:

Capacitatea portantă a diblului (kg) la eforturi axiale şi de forfecare
Grosime placă
mm

diblu cu cavitate de plastic
Φ 8 sau Φ 10 mm

Ancoraj metalic
şurub M5 sau M6

1 x 12.5

25 kg

30 kg

2 x 12.5

40 kg

50 kg

Diblu pentru perete

Cârlig basculant de tavan

Cârlig de tavan cu resort
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Protecţie la umezeală
Protecţie la umezeală cu Placa de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
Umezeala este cauza principală a deteriorării structurale a clădirilor.
Apa se infiltrează în construcţie sub următoarele forme:
• Apă care “bălteşte” sau curge
• La nivel capilar
• Condens
• Umiditate relativă ridicată
În multe zone ale construcţiei rezistenţa la umezeală şi apă este
critică pentru calitatea şi durabilitatea componentelor clădirii.
Cerinţa de a rezista la precipitaţii este în special aplicabilă pentru
construcţiile tip faţadă. Placa de ciment AQUAPANEL® de Exterior
este rezistentă la apa provenită din toate tipurile de acţiuni climatice.
Suplimentar, ca material de construcţie pentru faţadă, Placa de
Ciment AQUAPANEL® de Exterior are următoarele proprietăţi prin
care oferă protecţie împotriva umezelii:
• Rezistenţa şi stabilitatea dimensională a materialului la acţiunea
apei
• Rezistenţă la formarea mucegaiului
• Permeabilitatea la vaporii de umezeală pentru a realiza climat optim
la interior
Astfel Placa de Ciment AQUAPANEL® de Exterior este ideală pentru
utilizarea la exterior, lucru atestat de numeroase încercări şi testări:

Caracteristicile rezistenţei la apă a plăcii de ciment AQUAPANEL® de exterior
Grosime
Greutate
Densitate
			
12.5 mm
16 kg/m2
1150 kg/m3

Placa de Ciment AQUAPANEL® de Exterior este rezistentă la apă.
Sub acţiunea directă a apei, placa de ciment AQUAPANEL® de
exterior afişează schimbări extrem de mici ale formei care rămân în
limitele de siguranţă. Placa de Ciment nu îşi schimbă nici compoziţia
structurală şi nici proprietăţile sale statice.
Placa de Ciment AQUAPANEL® de exterior nu dezvoltă mucegai
pe suprafaţă, fiind astfel ideală în zone unde există un nivel ridicat
de umezeală. Acest fapt a fost atestat de Institutul de Biologie în
Construcţii din Rosenheim în raportul său Nr. 3001 - 57.
Placa de Ciment AQUAPANEL® de Exterior are un comportament
foarte bun la difuzia vaporilor pentru o placă de ciment, cu un
coeficient de permeabilitate la vapori μ = 19. Acest lucru asigură
că placarea nu blochează vaporii. Acest lucru are o importanţă
deosebită pentru a crea un strat optim, fapt evidenţiat de Institutul de
Biologie în Construcţii din Rosenheim în raportul său Nr. 3001 - 56.
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Coeficientul de rezistenţă a Sd
difuziei vaporilor de apă
μ = 19
0.2375 m

Conductivitate
0.36 W/mK

Protecţia la foc
‘Protecţia oamenilor şi a bunurilor într-un incendiu este scopul
principal al protecţiei la foc.’
Înainte de formarea Comunităţii Europene testele erau efectuate
conform standardelor germane, cum ar fi DIN 4102. Această
broşură conţine alcătuiri constructive ale căror comportare la foc
este demonstrată conform DIN 4102.

Protecţia structurală şi preventivă la foc trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe la proiectare şi execuţie:
• Pericolul la foc este redus dacă sunt folosite, pe cât posibil cât mai
multe materiale neinflamabile.
• În caz de incendiu, oamenii din clădire trebuie să poată părăsi
clădirea în siguranţă.
• Clădirea trebuie concepută să-şi păstreze stabilitatea şi să prevină
răspândirea focului şi a fumului la clădirile alăturate sau în alte zone
ale clădirii un timp cât mai îndelungat în cazul unui incendiu.

Testele de rezistenţă la incendiu conform standardelor europene
sunt realizate pe baza EN 1364 pentru componentele fără sarcină
şi pe baza EN 1365 pentru cele fără sarcină, în fiecare caz
respectându-se EN 1363.
Timpul de rezistenţă la incendiu a construcţiilor plăcii de ciment
AQUAPANEL® de exterior testate se extinde, conform tipului de
construcţie, până la un maxim de 90 de minute şi este indicat
de o clasificare precisă a rezistenţei la incendiu pentru fiecare
componentă. Pe baza desemnării clasificării puteţi să recunoaşteţi
dacă acest test a fost realizat conform standardului naţional DIN
4102 sau standardului european. Testele naţionale utilizează
inscripţiile F sau în particular W pentru pereţii externi ce nu sunt
purtători de sarcină. Standardul european foloseşte diferite inscripţii.
Cele mai importante inscripţii pentru descrierea criteriilor de
performanţă sunt date mai jos, împreună cu semnificaţia acestora.

Aceste cerinţe duc la nevoia, atât din punct de vedere structural cât
şi tehnic, pentru un material de construcţie care să ofere protecţie la
foc în caz de incendiu. Fiecărui material de construcţie îi corespunde
o clasă de combustibilitate în funcţie de comportamentul său la
foc. Placa de Ciment AQUAPANEL® de exterior este clasificată ca
“in-combustibilă”, clasa de combustie C0 conform normativului de
proiectare la foc P118 şi clasa A1 conform EN 13501.
Comportamentul, în caz de incendiu, alcătuirilor constructive ce au
la bază Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior a fost demonstrat
prin încercări repetate la foc.

Următorul tabel indică alocarea perioadelor de clasificare a
incendiului în conformitate cu DIN şi EN.

Compararea clasificărilor rezistenţei la incendiu

Alocarea claselor pentru rezistenţa la incendiu a componentelor construcţiei în conformitate cu DIN 4102 şi EN
Desemnarea construcţiei

Ignifugă

Rezistentă la incendiu
Rezistentă la incendiu 120 min.
Zid de protecţie împotriva incendiilor

Construcţie purtătoare de sarcină

Nepurtător de
sarcină
Perete interior

Nepurtător de sarcină
Perete exterior

Independent
tavan

EI 30 (a ←→ b)

Fără adăugarea
spaţiului

Cu adăugarea
spaţiului

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i →o) şi EI 30 (i ← o)

[F 30]

[F 30]

[F 30]

[W 30]

[F 30 din ambele direcţii]

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i →o) şi EI 60 (i← o)

EI 60 (a ←→b)

[F 60]

[F 60]

[F 60]

[W 60]

[F 60 din ambele direcţii]

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i → o) şi EI 90 (i ← o)

EI 90 (a ←→b)

[R 90]

[R 90]

[F 90]

[W 90]

[F 90 din ambele direcţii]

R 120

REI 120

-

-

-

[R 120]

[F 120]

-

-

-

-

REI-M 90

EI-M 90

-

-

Testarea şi clasificarea trebuie să fie realizate pe de o parte. Independent de testul/testele realizate,clasificările sunt descrise după cum urmează:
i → o, când intenţia este de a clasifica din interior către exterior;
i ← o, când intenţia este de a clasifica din exterior către interior;
i ←→o, când intenţia este de a clasifica din interior către exterior şi din exterior către interior.

Conform EN, descrierea rezistenţei la incendiu este descrisă de următoarele criterii de performanţă:
Derivarea abrevierii

Criteriu

R (Résistance - Rezistenţă)

Capacitate purtătoare

E (Etanchéité - Sigiliu)

Etanşare cameră

I (Isolation - Izolaţie)

Izolaţia la căldură (sub efectul incendiului)

W (Radiaţie)

Limitarea penetrării radiaţiei

M (Mecanic)

Efect mecanic asupra peretelui (sarcina de impact)

i→0

Direcţia de clasificare a rezistenţei incendiului

i←0
i ←→ 0 (in-out)
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Pereţi exteriori cu substructură de lemn
Perete exterior autoporant fără cerinţă de protecţie la
foc şi cu F 30-B

32a
32c/d

32a 32c/d 40 23

32d

1a 32d 40 23

30

3

2

3

1

Perete exterior fără cerinţă de protecţie la foc

30

1

2

32d

Perete exterior F 30-B

Construcţie
Perete exterior cu subtructură de lemn
Placa de Ciment AQUAPANEL® de Exterior fixată cu Şuruburi
rezistente la coroziune, bariera de vapori AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™, substructură de lemn, izolaţie, barieră de vapori
sau un material de etanşeizare dacă este necesar, la interior
placă Knauf, placă GKB sau OSB sau placă de ghips Knauf
Vidiwall.

Perete exterior F 30-B:
• La exterior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior cu
barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ pe
placă OSB, 15 mm
• Fixată cu AQUAPANEL® Maxi Screw rezistente la coroziune
• Substructură lemn 70 / 140 mm,
• Material de izolaţie din fibre celulozice 140 mm, 60 kg/m3 (de
ex. Isofoc)
• Barieră de vapori sau un material de etanşeizare dacă este
necesar
• La interior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Interior pe placă
OSB, 15 mm
• Durata de rezistenţă la foc F30-B conform raportului de
încercare P - 3065 / 0559 - MPA Braunschweig.

Un material de etanşeizare poate fi incorporat, în funcţie de cerinţele de proiectare ale alcătuirii constructive.
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Perete exterior autoportant F 90-B şi perete exterior al clădirii

c

b
b

1a 32b 40 23

32c/1a

30

32c/1a

3

1

2

Construcţie
Perete exterior F 90-B:
• La exterior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior cu
barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ pe placă
de gips rezistentă la foc, exemplu Knauf GKF, 12,5 mm
• Fixată cu şuruburi adecvate de 4,5 x 80 mm pentru exterior
• Barieră de vapori sau material de etanşeizare dacă este
necesar
• La interior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Interior pe placă
de gips rezistentă la foc, de ex. Knauf GKF, 12,5 mm
• Durata de rezistenţă la foc F 90-B atestată de raportul de
încercare P - 3059 / 0499 MPA Braunschweig.
Legendă
1 Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
1a Placă de Cciment AQUAPANEL® de Interior
2 Barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™
3 Tencuială decorativă AQUAPANEL®
3.1 Mortar adeziv şi de armare AQUAPANEL® de Exterior
3.2 Plasă de armare AQUAPANEL® de Exterior
3.3 Grund preparat AQUAPANEL® de Exterior
3.4 Tencuială cu răşină sintetică cu silicon AQUAPANEL® - albă
sau tencuială de dispersie AQUAPANEL® de Exterior - albă
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30

3

32b

Perete Exterior F 90-B

40

1

2

32c

Perete exterior al construcţiei F 30-B interior/F 90-B exterior

Perete exterior
• La exterior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior cu
barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ pe placă
de gips,15 mm, de ex. Knauf Vidiwall,
• Fixată cu şuruburi adecvate de 5 x 70 mm BTI, tip: SPS Drilltec
ES 5,0 x 70 T 25 pentru exterior
• Substructură de lemn 60 / 120 mm,
• Izolaţie, vată minerală 120 mm, cu densitate 40 kg/m3
• Barieră de vapori sau material de etanşare dacă este necesar
• La interior placă de gips cu grosime mai mare de 12,5 mm, ex.
Knauf Vidiwall, sau Placă de Ciment AQUAPANEL® de Interior
12,5 mm
• Durata de rezistenţă la foc F 30-B interior / F 90-B exterior
atestată de raportul de încercare P - 3500/6453 - MPA
Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® - gri şi Bandă de
armare AQUAPANEL® (10 cm)
23 Substructură de lemn
30 Material de izolaţie, de ex. Knauf Insulation sau Heraklith
32a Placă de gips Knauf (GKB)
32b Placă rezistentă la foc Knauf (GKF)
32c Knauf Vidiwall (GF)
32d Placă OSB
40 Barieră de vapori / strat de etanşare
6

25

Pereţi exteriori pe substructură de lemn
Detalii şi exemple de construcţie

26

Placă de ciment AQUAPANEL ®

Colţ extern

Detaliu constructiv partea inferioară

Detaliu constructiv jgheab

Detaliu constructiv de margine

Detaliu rost de dilataţie vertical

Detaliu rost de dilataţie orizontal (în zona tavanelor)

Detalii şi exemple de alcătuire
Notă:
Toate desenele detaliate au
scop ilustrativ. Când alcătuirea
constructivă a peretelui diferă,
detaliul trebuie realizat, de
exemplu, folosind straturile
adecvate.

Conexiune laterală fereastră

Îmbinări superioare şi
inferioare fereastră

Legendă
1 Placă de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior
2 Barieră de vapori
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™
3 Tencuială decorativă
AQUAPANEL®
10 Detaliu partea inferioară
zona de tencuire , ex.
Protector 9408
11 Detaliu partea inferioară
zona de tencuire, ex.
Protector 9124, pentru
grosime tencuială de 6
mm.
12 Detaliu picurător, ex.
Protector 9182
13 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9181,
pentru tencuială aplicată
în grosime de 6 mm.
14 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9121,
pentru tencuială aplicată
în grosime de 10 mm.
15 Profil de capăt
16 Detaliu zonă de ventilare
17 Detaliu etanşare
19 Detaliu rost de dilataţie
23 Substructură lemn
30 Izolaţie, ex. Knauf
Insulation sau Heraklith
31 La interior, ex. Knauf
GKB, 12,5 mm

32
40
50
53
H
h

Placă de ranforsare
Barieră de vapori / strat de etanşeizare
Dop de etanşare elastic
Profil cornier de colţ, ex. Protector 9103 sau plasă de armare
Zonă aflată sub acţiunea directă a apei
≥ 300 mm
Aprox. 50 mm

Observaţii speciale de construcţie:
• În alcătuirile constructive prezentate anterior Placa de ciment
AQUAPANEL® de Exterior este fixată pe substructura de lemn
folosind Şuruburi AQUAPANEL® rezistente la coroziune, la o
distanţă interax de 600/625 mm.
• O tehnică de fixare alternativă o reprezintă cea cu capse
din oţel sau cuie pentru lemn. Referitor la aceste tehnici este
disponibilă o foaie de calcul, elaborată în colaborare cu Kihlberg GmbH Hemmingen.
• Acolo unde este necesar se va folosi o folie hidroizolatoare.
• Rosturile de dilataţie ar trebui să fie prevăzute la cel puţin
15 m, pentru a putea prelua schimbările de formă provocate de
acţiunea agenţilor atmosferici. Se recomandă să fie prevăzute
rosturi de dilataţie orizontale suplimentare în zona structurilor
de tavane pentru a prelua schimbările de formă ale substructurii
de lemn.
• Lemnul din care este realizat cadrul trebuie să întrunească
cerinţa minimă de rigiditate de grad C24 din EN 338 şi trebuie
să fie protejat corespunzător.
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Pereţi de exterior cu substructură metalică
Perete exterior neportant cu un singur rând de placă
Legendă
1 Placă de ciment
AQUAPANEL® de Exterior
2 Barieră de vapori
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™
3 Tencuială decorativă
AQUAPANEL®
3.1 Mortar adeziv şi de
armare AQUAPANEL® de
Exterior
3.2 Plasă de armare
AQUAPANEL® de Exterior
3.3 Grund preparat
AQUAPANEL® de Exterior
3.4 Tencuială siliconică cu
răşină sintetică
AQUAPANEL®

6

25
30

31
40

- albă sau tencuială
decorativă AQUAPANEL®
de Exterior - albă
Material de umplere
a rosturilor AQUAPANEL®
– gri şi Bandă de armare
AQUAPANEL® (10 cm)
Montanţi de susţinere
Material de izolaţie, ex.
Knauf Insulation sau
Heraklith
La interior, ex. Knauf
GKB, 12,5 mm
Barieră de vapori

Construcţie
Perete exterior fără alte cerinţe
- La exterior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
- Barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™
- Montanţi metalici de susţinere, material de izolaţie, la interior
placă Knauf GKB
Perete exterior neportant cu un singur rând de placă la exterior

Rezumat date tehnice
Profil/ Placă

Dimensiuni

Vată Minerală

Greutate
perete

[mm]

[mm]

[kg/m2]

CW 75/50/06
1 x 12,5 mm placă de ciment AQUAPANEL®
de exterior + 2 x 12,5 Knauf GKF

d=112.5; a= 600/625
(12.5+75+12.5+12.5)

60

42

CW 75/50/06
1 x 12,5 mm placă de ciment AQUAPANEL®
de exterior + 2 x 15 Knauf GKB

d=117.5; a= 600/625
(12.5+75+15+15)

60

47

CW 100/50/06
d=137.5; a= 600/625
1 x 12,5 mm placă de ciment AQUAPANEL® (12.5+100+12.5+12.5)
de exterior + 2 x 12,5 Knauf GKF

80

43

CW 100/50/06
1 x 12,5 mm placă de ciment AQUAPANEL®
de exterior + 2 x 15 Knauf GKB

80

48

d=142.5; a= 600/625
(12.5+100+15+15)

Performanţele sistemului
Protecţie la Rezistenţă Rez.Termică
Foc
Fonică [Rw]
[W/m2K]

EI30

EI30

50 dB

0.56

50 dB

0.55

50 dB

0.44

51 dB

0.44

d=grosime totală; a=distanţă interax montanţi / Izolaţie cu densitatea de 40 kg/m³, punct de topire ≥ 1000°C

28

Placă de ciment AQUAPANEL ®

Perete de exterior neportant cu structură dublă
Observaţii speciale de construcţie
• În alcătuirile prezentate anterior Placa de Ciment AQUAPANEL®
de Exterior este fixată de montanţi folosind Şuruburi AQUAPANEL®
rezistente la coroziune, la distanţa interax de 600/625 mm. Punctul
de înşurubare sau batere al cuiului depinde de grosimea metalului.
• Montanţii verticali trebuie să aibă braţele de minim 50 mm lăţime,
pentru a putea prevede rosturile dintre marginile plăcilor.
• În cazul clădirilor cu o înălţime a zonei de faţadă de peste 8,0 m,
distanţa interax dintre montanţi trebuie redusă la 300/312,5 mm în
zonele de colţ şi în zonele de margine ale faţadei.
• Acolo unde este necesar trebuie folosită hidroizolaţie.
• Necesitatea alcătuirii cu structură dublă şi folosirea materialelor de
izolare termică sub placă, a sistemului AQUAPANEL® de Exterior,
poate apărea din cerinţa de protecţie la foc. Există diferite rapoarte
de încercări care atestă rezistenţa la foc de până la F 90.
• Rosturile de dilataţie trebuie prevăzute la o distanţă de cel puţin 15 m,
pentru a putea prelua deplasările din schimbările de formă datorate
efectelor agenţilor atmosferici. Trebuie prevăzute rosturi de dilataţie şi
pentru deformările structurii de rezistenţă ale clădirii.
• Închiderea cu un singur perete de exterior este recomandată pentru
clădirile care nu sunt încălzite.
• În cazul cerinţelor de rezistenţă la foc trebuie folosite rânduri de plăci
suplimentare la interior.
Construcţie
Perete exterior fără alte cerinţe
- La exterior, Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
- Barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™
- Substructură metalică
- Material de izolaţie, la interior placă Knauf GKB

Perete exterior în strat dublu nepurtător de sarcină

Rezumat date tehnice
Profil/ Placă

CW 75/50/06
1 x 12,5 mm placă de ciment
AQUAPANEL® de exterior + 1 x 12,5
Knauf GKF +1 x 15 Knauf GKB
CW 75/50/06
1 x 12,5 mm placă de ciment
AQUAPANEL® de exterior + 1 x 15
Knauf GKB +1 x 15 Knauf GKB
CW 100/50/06
1 x 12,5 mm placă de ciment
AQUAPANEL® de exterior + 1 x 12,5
Knauf GKF +1 x 15 Knauf GKB
CW 100/50/06
1 x 12,5 mm placă de ciment
AQUAPANEL® de exterior + 1 x 15
Knauf GKB +1 x 15 Knauf GKB

Dimensiuni

Vată Minerală

Greutate
perete

[mm]

[mm]

[kg/m2]

d=200; a= 600/625
(12.5+75+12.5+e+75+15)

60+60

66

d=202.5; a= 600/625
(12.5+75+15+e+75+15)

60+60

69

d=225; a= 600/625
(12.5+100+12.5+e+75+15)

80+60

67

d=227.5; a= 600/625
(12.5+100+15+e+75+15)

80+60

70

Performanţele sistemului
Protecţie la Rezistenţă Rez.Termică
Foc
Fonică [Rw]
[W/m2K]

EI30

EI30

58 dB

0.30

58 dB

0.30

61 dB

0.26

61 dB

0.26

d=grosime totală; a=distanţă interax montanţi; e=distanţă intre pereti de 10 mm / Izolaţie cu densitate de 40 kg/m³, punct de topire ≥ 1000°C
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Schema statică: Soluţia 1

Tabel pentru stabilirea substructurii de susţinere pentru sistemele faţadă
Tabel pentru stabilirea substructurii de
susţinere a sistemului de faţadă cu prindere
între planşee
Schema statică: Soluţia 2

Tipuri de profile
A

CW

100/50/06

B

CW

125/50/06

C

CW

150/50/06

D

2xCW

125/50/06

E

2xCW

150/50/06

F

2xUA

125/40/2

G

2xUA

150/40/2

h

Înălţimea clădirii
[m]
h<5m
5 m < h < 10 m
10 m < h < 20 m

Zonă altitudine < 800m

20 m < h < 40 m
40 m < h < 60 m
60 m < h < 80 m
80 < h < 100 m
h<5m
5 m < h < 10 m
10 m < h < 20 m

Zonă altitudine între 800 şi
20 m < h < 40 m
1400 m
40 m < h < 60 m
60 m < h < 80 m
80 < h < 100 m

Distanţa interax
dintre montanţi
[mm]

Înălţimea de nivel - interax planşee [cm]
260

280

300

320

340

360

380

400

400

A

A

A

B

B

B

C

C

600

A

B

B

B

C

C

D

D

400

A

A

B

B

B

C

C

D

600

B

B

C

C

C

D

E

E

400

B

C

C

D

D

E

E

E

600

C

C

D

E

E

F

F

F

400

b

c

c

d

e

e

f

f

600

c

d

e

e

f

f

f

g

400

c

c

d

d

e

e

f

f

600

d

d

e

e

f

f

f

g

400

c

c

d

e

e

e

f

f

600

d

e

e

f

f

f

g

g

400

d

d

d

e

e

e

f

f

600

d

e

e

f

f

f

g

g

400

a

a

b

b

c

c

c

d

600

b

b

c

c

d

d

e

e

400

b

b

b

c

c

d

d

e

600

b

c

c

d

e

e

e

f

400

c

c

d

e

e

f

f

f

600

d

e

e

f

f

f

g

g

400

c

d

e

e

e

f

f

f

600

e

e

f

f

f

g

g

g

400

c

d

e

e

f

f

f

g

600

e

e

f

f

f

g

g

g

400

d

d

e

e

f

f

f

g

600

-

-

-

-

-

-

-

-

400

d

e

e

f

f

f

g

g

600

-

-

-

-

-

-

-

-

Notă: Recomandările profilelor pentru substructură au la bază încărcările specificate în normativele şi standardele româneşti. Tabelul redă doar o parte din profilele ce
pot fi utilizate pentru a realiza o astfel de substructură şi trebuie considerate ca o predimensionare în faza de proiectare. Soluţia finală ar trebui stabilită pe baza unui
calcul structural de stabilitate.
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Tabel pentru stabilirea substructurii de susţinere pentru sistemele faţadă

Prindere în faţa planşeelor

Schema statică: Soluţia 1

Tipuri de profile
A

CW

100/50/06

B

CW

125/50/06

C

CW

150/50/06

D

2xCW

125/50/06

E

2xCW

150/50/06

F

2xUA

125/40/2

G

2xUA

150/40/2

Schema statică: Soluţia 2
Înălţimea clădirii
[m]
h<5m
5 m < h < 10 m
10 m < h < 20 m

Zonă altitudine < 800m

20 m < h < 40 m
40 m < h < 60 m
60 m < h < 80 m
80 < h < 100 m
h<5m
5 m < h < 10 m
10 m < h < 20 m

Zonă altitudine între 800 şi
20 m < h < 40 m
1400 m
40 m < h < 60 m
60 m < h < 80 m
80 < h < 100 m

Distanţa interax
dintre montanţi
[mm]

Înălţimea de nivel - interax planşee [cm]
h

320

340

360

380

400

260

280

300

400

A

A

A

A

A

A

B

B

600

A

A

A

B

B

C

C

D

400

A

A

A

A

B

B

B

C

600

A

B

B

C

C

D

D

D

400

B

B

C

D

D

D

D

D

600

C

D

D

E

E

E

F

F

400

b

c

D

d

D

E

E

E

600

E

E

e

F

f

f

f

F

400

c

D

d

d

D

e

E

f

600

E

E

e

F

f

f

f

F

400

D

D

d

D

e

e

f

f

600

E

e

e

f

f

f

F

F

400

d

d

d

e

e

e

f

f

600

E

e

F

f

f

f

F

F

400

a

a

A

b

B

B

c

C

600

b

b

B

c

d

d

D

D

400

A

b

b

c

c

d

d

D

600

b

c

D

d

D

D

e

E

400

c

D

d

e

e

E

f

f

600

d

e

F

f

f

f

F

F

400

D

d

e

e

F

f

f

f

600

e

F

f

f

f

f

f

f

400

d

d

e

e

f

f

f

F

600

e

f

f

f

f

F

F

F

400

d

e

e

f

f

f

f

F

600

f

f

f

f

f

f

f

G

400

e

e

e

f

f

f

f

F

600

f

f

f

f

f

f

f

G

Notă: Recomandările profilelor pentru substructură au la bază încărcările specificate în normativele şi standardele româneşti. Tabelul redă doar o parte din profilele ce
pot fi utilizate pentru a realiza o astfel de substructură şi trebuie considerate ca o predimensionare în faza de proiectare. Soluţia finală ar trebui stabilită pe baza unui
calcul structural de stabilitate.
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Pereţi de exterior cu substructură metalică
Detalii şi exemple de alcătuire
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Detaliu colţ interior

Detaliu la baza peretelui

Detaliu partea superioară a ferestrei

Detaliu rost de dilataţie orizontal

Detaliu partea inferioară a ferestrei

Detaliu rost de dilataţie vertical

Placă de ciment AQUAPANEL ®

Legendă
1 Placa de Ciment
AQUAPANEL®
2 Barieră de vapori
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™
3 Tencuială decorativă
AQUAPANEL®
6 Material de umplere a
rosturilor AQUAPANEL®
– gri şi Bandă de armare
AQUAPANEL® (10 cm)
10 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9408
11 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9124,
pentru tencuială aplicată
cu o grosime de 6 mm
12 Detaliu picurător, ex.
Protector 9182
13 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9181,
pentru tencuială aplicată
cu o grosime de 6 mm
14 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9121,
pentru tencuială aplicată
cu o grosime de 10 mm
15 Profil zonă de capăt
18 Detaliu rost de dilataţie
25 Montanţi
30 Material de izolaţie, de
ex. Knauf Insulation sau
Heraklith
31 La interior de ex. Knauf
GKB, 12,5 mm
40 Barieră de vapori / strat
de etanşeizare
52 Bandă de etanşare
a
Rost de dilataţie 20 – 25
mm
H Zonă sub acţiunea
directă a apei > 300 mm
h
aprox. 50 mm

Pereţi exteriori sistem ventilat
cu substructură de lemn

Perete de exterior portant cu faţadă ventilată, Rw ≤ 50 dB

c
c/d
b

b

c
Perete exterior RW = 50 dB

c/d
Perete exterior cu placă OSB / placa gips şi Placă de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior pe şipci fixate cu spaţii între

Alcătuire
Alcătuire perete exterior RW ≤ 50 dB conform Raportului de
încercare Nr. 42 000 1276
La exterior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior cu
tencuială decorativă AQUAPANEL®:
• Pe scânduri şi şipci
• Fixate cu Şuruburi AQUAPANEL® rezistente la coroziune
• Al doilea strat Barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™
• Cu placă de gips armată cu fibre, ex. Knauf Vidiwall GKF,
15 mm
• Vată minerală
• Folie PE, 0,3 mm grosime, 170 g/m2
• La interior placă Knauf GKF, 12,5 mm
• Pentru Raportul de Încercare Nr. 420001276 - MPA NRW

Alcătuire perete exterior cu placă OSB / placă gips
La exterior Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior cu
Tencuială decorativă AQUAPANEL®:
• Pe scânduri
• Al doilea strat plăci OSB sau Knauf Vidiwall, 15 mm
• Vată minerală
• Folie PE, 0,2 mm grosime
• La interior plăci Knauf GKB, 12,5 mm
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Detalii şi exemple de alcătuiri constructive

Colţ extern

Rost de dilataţie

Observaţii speciale construcţie AQUAPANEL® :
• În alcătuirile constructive prezentate mai sus Placa de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior este fixată pe montanţi folosind
Şuruburi AQUAPANEL® rezistente la coroziune, la o distanţă
interax de 600/625 mm.
• Şipcile verticale trebuie să aibă o lăţime minimă de 80 mm
pentru a prevede rosturile dintre marginile plăcilor alăturate.
• O tehnică alternativă de fixare este cea cu capse de oţel sau
cuie pentru lemn. Pentru acestea este disponibilă o foaie de
calcul elaborată în colaborare cu Haubold – Kihlberg GmbH,
Hemmingen.
• În cazul construcţiilor cu o înălţime a peretelui de peste 8,0 m,
distanţa interax la care sunt dispuşi montanţii trebuie redusă la
300/312,5 mm în zonele de colţ şi la marginea faţadei.
• Acolo unde este necesar trebuie folosită hidroizolaţie.
• Rosturile de dilataţie trebuie prevăzute la cel puţin 15 m, pentru
a prelua deformaţiile provenite din schimbările de formă datorate
acţiunii agenţilor atmosferici. Se recomandă prevederea rosturilor
de dilataţie şi în zona structurilor de tavan pentru a prelua
deformaţiile din schimbările de formă a substructurii de lemn.
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Placă de ciment AQUAPANEL ®

Detaliu colţ intern cu rost de dilataţie

Notă:
Toate schiţele detaliate sunt doar cu scop ilustrativ. Când
alcătuirea constructivă a peretelui diferă, detaliul este reprezentat
folosind componentele adecvate.

Legendă:
1 Placă de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior
2 Barieră de vapori
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™
3 Tencuială decorativă
AQUAPANEL®
3.1 Mortar adeziv şi de
armare AQUAPANEL® de
Exterior
3.2 Plasă de armare
AQUAPANEL® de Exterior
3.3 Grund preparat
AQUAPANEL® de Exterior
3.4 Tencuială siliconică
cu răşină sintetică
AQUAPANEL® - albă sau
tencuială de dispersie
AQUAPANEL® de Exterior
– albă

6

Material de umplere a
rosturilor AQUAPANEL®
– gri şi Bandă de armare
a rosturilor AQUAPANEL®
(10 cm)
19 Rost de dilataţie
20 Şipci
21 Scânduri
23 Substructură de lemn
24 Scânduri pentru montare
la nivel
30 Material de izolaţie, de
ex. Knauf Insulation sau
Heraklith
31 La interior, ex. Knauf
GKB, 12,5 mm
32b Placă Knauf Fireboard
GKF
32c Placă gips Knauf Vidiwall
32d Placă OSB
40 Barieră vapori / strat de
etanşeizare
53 Profil de protecţie colţ
(ex. Protector 9103)

Pereţi de exterior, sistem ventilat cu
substructură de lemn
Detalii şi exemple de alcătuire

Notă:
Toate schiţele detaliate sunt doar cu scop ilustrativ. Când
alcătuirea constructivă a peretelui diferă, detaliul este reprezentat
folosind componentele adecvate.

Detaliu lateral fereastră

Îmbinare superioară şi
inferioară fereastră

Detaliu alcătuire partea inferioară

Rost de dilataţie orizontal (în zona tavanelor)

AQUAPANEL ® Cement Board

Legendă:
1 Placă de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior
2 Barieră de vapori
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™
3 Tencuială decorativă
AQUAPANEL®
5
Şuruburi AQUAPANEL®
rezistente la coroziune
10 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9408
11 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9124,
pentru tencuială aplicată
în strat de 6 mm grosime
12 Detaliu picurător, ex.
Protector 9182
13 Detaliu zonă tencuială,
e.g. Protector 9181,
pentru tencuială aplicată
în strat de 6 mm grosime
14 Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9121,
pentru tencuială aplicată
în strat de 10 mm
grosime

Detaliu alcătuire jgheab

15
16
20
21
30

31
32
40
50
51
52
53

Profil de capăt
Detaliu zonă ventilare
Şipci
Scânduri
Material de izolaţie, ex.
Knauf Insulation sau
Heraklith
La interior, ex. Knauf
GKB, 12,5 mm
Placă de ranforsare
Barieră vapori /strat de
etanşeizare
Dop de etanşeizare
elastic
Strat de mortar pentru
compensare
Bandă de etanşare
Profil de colţ, ex.
Protector 9103 sau plasă
de armare

Detaliu de margine
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Pereţi faţadă ventilată
Pereţi faţadă ventilată cu substructură de lemn

Faţadă ventilată fixată de riglele de lemn şi de şipcile de lemn

Structurile de închidere noi sau autoportante vechi pot fi
prevăzute cu sistem de faţadă ventilată de tip cortină şi izolare
termică. Izolarea fonică poate fi îmbunătăţită numai în anumite
cazuri şi nu poate fi cuantificată. Pot fi realizate următoarele
variante:
• Faţadă ventilată cu Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
cu Tencuială decorativă AQUAPANEL® cu scânduri şi şipci, cu
sau fără izolaţie hidrofobă între scânduri
• Faţadă ventilată cu Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
Tencuială AQUAPANEL® pe şipci verticale
• Faţadă ventilată cu Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
cu tencuială AQUAPANEL® cu şipci verticale între care este
prevăzut un strat de izolaţie hidrofobă
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Placă de ciment AQUAPANEL ®

Faţadă ventilată prinsă direct sau prevăzută cu izolaţie

Legendă:
1 Placă de Ciment
AQUAPANEL® de
Exterior
3 Tencuială decorativă
AQUAPANEL®
3.1 Mortar adeziv şi de
armare AQUAPANEL® de
Exterior
3.2 Plasă de armare
AQUAPANEL® de
Exterior
3.3 Grund AQUAPANEL® de
Exterior
3.4 Tencuială cu răşină
sintetică cu silicon
AQUAPANEL® de
exterior – albă sau
tencuială de dispersie
AQUAPANEL® de
exterior – albă
5 Şurub AQUAPANEL®
rezistent la coroziune
6 Material de umplere a

10
14

15
16
20
21
30

32
35
53

55

rosturilor AQUAPANEL®
– gri şi Bandă de armare
AQUAPANEL® (10 cm)
Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9408
Detaliu zonă tencuială,
ex. Protector 9121,
tencuială aplicată în strat
de 10 mm grosime
Profil de capăt
Detaliu zonă ventilaţie
Şipci
Scânduri
Material de izolaţie, de
ex. Knauf Insulation sau
Heraklith
Placă pentru rigidizare
Izolaţie perimetrală
Detaliu colţ, ex. Protector
9103 sau plasă de
armare
Tencuială plintă

Ideal pentru renovare

Colţ extern

Închidere superioară pentru terasă

Detaliu partea inferioară

Detaliu jgheab

Note speciale de construcţie
• În construcţiile prezentate mai sus, Placa de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior este fixată pe elementele verticale
folosind Şuruburi AQUAPANEL® rezistente la coroziune, la o
distanţă interax de 600/625 mm.
• Elementele verticale trebuie să aibă o lăţime minimă de 80
mm, pentru a putea realiza rosturile dintre marginile plăcilor
• O tehnică alternativă de fixare este cea cu capse de oţel sau
cuie pentru lemn. Pentru acestea este disponibilă o foaie de
calcul elaborată în colaborare cu Haubold – Kihlberg GmbH,
Hemmingen.
• În cazul construcţiilor cu o înălţime a peretelui de peste 8,0 m,
distanţa interax la care sunt dispuşi montanţii trebuie redusă la
300/312,5 mm în zonele de colţ şi la marginea faţadei
• Rosturile de dilataţie trebuie prevăzute pentru a prelua
schimbările de formă datorate factorilor externi. Aceste
rosturi trebuie prevăzute sistematic la cel mult 15 m distanţă.
Prevederea de rosturi suplimentare ar putea fi necesară la
faţade cu anumite forme geometrice, cu înclinări mari, pentru a
prelua modificările de formă.
• În cazul renovării clădirilor vechi trebuie verificată capacitatea
portantă a structurii de susţinere în special când se realizează o
faţadă ventilată.
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Faţade ventilate
Sistem faţadă ventilată cu substructură metalică

600/625 mm

Legendă
1 Placă de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior
3 Tencuială decorativă
AQUAPANEL®
3.1 Mortar adeziv şi de armare
AQUAPANEL® de Exterior
3.2 Plasă de armare
AQUAPANEL® de Exterior
3.3 Grund preparat
AQUAPANEL® de Exterior
3.4 Tencuială sintetică
siliconică cu răşină
AQUAPANEL® de Exterior
– albă sau Tencuială de
dispersie AQUAPANEL® de
Exterior – albă
5 Dispozitiv de fixare adecvat
6 Material de umplere a
rosturilor AQUAPANEL®
– gri şi Bandă de armare a
rosturilor AQUAPANEL® (10
cm)
11 Detaliu zonă tencuială, ex.
Profil Protector 9124, pentru
tencuială aplicată în strat de
6 mm grosime

15 Profil de capăt
25 Substructură de susţinere
metalică
30 Material izolaţie, ex. Knauf
Insulation sau Heraklith

Faţadă ventilată

La fel ca în cazul substructurii de lemn există diferite alcătuiri ale
substructurii disponibile proiectanţilor. Acestea pot fi folosite atât
pentru construcţiile noi cât şi pentru renovarea faţadelor vechi.
Sistemele de substructuri metalice pot fi achiziţionate de la
producătorii menţionaţi mai jos. Alegerea unui sistem adecvat
trebuie să ţină cont de cerinţele pe care Placa de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior trebuie să le îndeplinească în funcţie
de proiect.
EuroFOX Engineering
Eichbüchlergasse 18
A-2700 Wiener Neustadt
Österreich
Tel: +43 (0) 2622 69001 - 0
Fax: +43 (0) 2622 69001 - 69
E-Mail: eurofox@eurofox.com
www.eurofox.com
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WS Fassadenelemente
GmbH
Brackestraße 1
38159 Vechelde
Telefon: (0 53 02) 91 91-0
Telefax: (0 53 02) 91 91-69
E-Mail:
info@wagner-sytem.com
www.wagner-system.com

Placă de ciment AQUAPANEL ®

NAUTH SL Fassadentechnik
GmbH
Weinstr. 68 b D-76887 Bad
Bergzabern Fon: 06343 /
7003-0 Fax: 0 6343 / 7003-20
E-Mail: info@nauth-sl.de
www.nauth-sl.de

BWM Dübel +
Montagetechnik GmbH
Ernst-Mey-Straße 1
70771 LeinfeldenEchterdingen
Telefon: (07 11) 9 03 13-0
Telefax: (07 11) 9 03 13-20
E-Mail:info@bwm.de
www.bwm.de

Detalii şi exemple de construcţie

Detaliu colţ exterior

Detaliu colţ interior

Detaliu parte superioară zonă de ventilare

Detaliu parte inferioară

Îmbinare fereastră

Observaţii speciale
• În alcătuirile constructive
prezentate mai sus,Placa de
Ciment AQUAPANEL® de Exterior
este fixată pe montanţi la o
distanţă de 600/625 mm.
• Când se fixează Placa de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior pe
substructura metalică, selectaţi
dispozitive de prindere din oţel
inoxidabil. Sunt recomandate
ambele dispozitive de prindere ale
firmelor EJOT Baubefestigungen
Gmbh, Bad Laasphe : 1. Şurub
forant din oţel inoxidabil SAPHIR
JT4 – STS – 3 (4,8 × 35 mm)

2. Nit cu cap îngropat cu cap
evazat K14 – Al/E – 5,0×18
mm. Este posibilă folosirea
dispozitivelor de fixare
echivalente.
• Montanţii verticali trebuie să
aibă dimensiunea braţului de
minim 60 mm pentru a putea
realiza rosturile între marginile
plăcilor.
• În cazul construcţiilor cu o
înălţime a peretelui de peste
8,0 m, distanţa interax la care
sunt dispuşi montanţii trebuie
redusă la 300/312,5 mm în
zonele de colţ şi la marginea
faţadei
• Rosturile de dilataţie trebuie
prevăzute pentru a prelua
deplasările din schimbările
de formă datorate factorilor
externi. Aceste rosturi trebuie
prevăzute sistematic la cel mult
15 m distanţă. Prevederea de
rosturi suplimentare ar putea fi
necesară la faţade cu anumite
forme geometrice, în special la
zonele de colţ interior.
• Este recomandată utilizarea
unei benzi de separare
între montanţii metalici şi
intradosul Plăcii de Ciment
AQUAPANEL® de Exterior.
• În cazul renovării clădirilor
vechi trebuie verificată
capacitatea portantă a
structurii de susţinere în
special când se realizează o
faţadă ventilată.
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Tavane exterioare şi intradosuri
Tavane exterioare – substructură de lemn
Abrevieri
a
Distanţa între dispozitivele de
suspendare directă ale tavanului
(mm)
b
Distanţa între riglele de montaj
40/80 (mm)
c
Distanţa între riglele portante
40/60 (mm)
Legendă
1
Placa de Ciment AQUAPANEL®
de Exterior
3
Rigle portante şi de montaj
21
Dispozitiv de suspendare cu
piesă de fixare sau dispozitiv de
suspendare directă.

40 x 80
40 x 60

Suspendare utilizând dispozitiv de prindere Nonius

Prindere cu dispozitiv de
suspendare directă

Distanţele între riglele de lemn şi punctele de suspensie
Tip placă

Greutate tavan

Placă de Ciment AQUAPANEL® de cca. 20 kg/m2
Exterior (1 x 12,5 mm)

Dispozitiv de suspendare

Distanţe (mm)

0.4 kN

a: 600

b: 312.5 (300)

c: 600

0.4 kN

		

b: 312.5 (300)

c: 600

Prindere directă cu un singur rând de rigle de lemn
Placă de Ciment AQUAPANEL® de 20 kg/m2
Exterior (1 x 12.5 mm)

Intradosuri la exterior
Legendă
1
Placa de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
2
Barieră de vapori AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™
3
Sistem tencuială AQUAPANEL®
30
Material de izolaţie, de ex. Knauf Insulation sau Heraklith
31
La interior, ex. Knauf GKB, 12,5 mm
40
Barieră vapori / strat de etanşare
50
Material de etanşare elastic

1

50
31
40
3
1
2

40

Placă de ciment AQUAPANEL ®
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Tavane de exterior – substructură metalică
Abrevieri
a Distanţa dintre dispozitivele Nonius
sau alte dispozitive de prindere
directă ale tavanului (mm)
b Distanţa între profilele metalice de
montaj (mm) (secţiune pentru sistem
tavan C 60/27/0,6)
c Distanţa între profilele metalice
portante (mm)
Descrierea alcătuirii
1
Placă de ciment AQUAPANEL®
de Exterior
20
Profil metalic de contur tip C
pentru sistem tavan
21
Dispozitiv de prindere Nonius
cu piesă de fixare sau dispozitiv
de prindere directă
22 Secţiune tavan C reazem

Suspendare folosind dispozitive de prindere Nonius

Suspendare alternativă
folosind dispozitiv de
prindere directă

Distanţa între profile şi dispozitivele de suspendare
Tip placă

Greutate tavan

1) Placă de ciment AQUAPANEL® cca. 20 kg/m2
de Exterior (1 x 12,5 mm)

Dispozitiv de prindere

Distanţa (mm)

0.4 kN

a: 750

b: 312.5 (300)

c:1000

Clasificarea rezistenţei la incendiu cu acţiunea focului de la partea inferioară
Tip placă

Vată minerală (A1 conform DIN şi C0 conform P118,
punct de topire >1000ºC)
Grosime minimă (mm)

Clasa de rezistenţă la foc
Raport de încercare

Densitate brută (kg/m3)

1) 1 x 12,5 mm
Placă de Ciment AQUAPANEL®
de Exterior + 1 x 12,5 mm GKF

-

-

F 30-A

3461/7923-Mer

2) 2 x 12,5 mm
Placă de Ciment AQUAPANEL®
de Exterior

2 x 40

50

EI30

c. Pr-02-02.092

N
 otă: pentru prelucrarea/finisarea/tencuirea rostului de montaj, vă rugăm să urmaţi recomandările şi specificaţiile de la
pagina 19 pentru sistemele de tavane.

Observaţii speciale
Dimensiunile şi valorile sistemelor de tavane specificate anterior sunt valabile pentru situaţiile în care instalarea se face la o înălţime de până
la 8,0 m. Pentru instalare la înălţimi mai mari de 8,0 m, se vor prevedea rosturi de montaj cu dimensiuni reduse sau alte valori pentru ceilalţi
paramentrii de montaj. Pentru a realiza acest montaj, este necesară o încercare a stabilităţii. Trebuie luate în considerare observaţiile din
raporturile de încercări pentru sistemele de tavane cu cerinţe de protecţie la foc.

Sisteme de exterior
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Necesar de materiale – sisteme de pereţi
Necesar de materiale pentru sistemele de pereţi cu Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
Placare şi tencuire
Material

Unitate de măsură

Pe m2

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (un singur rând)

m2

1.0

AQUAPANEL Tyvek StuccoWrap™

m

1.1

AQUAPANEL® Maxi Screws

buc.

15 pentru distanţă diblu 600/625 mm

AQUAPANEL Façade Screw

buc.

15 pentru distanţă diblu 600/625 mm

®

AQUAPANEL Joint Filler – grey

kg

0.7

AQUAPANEL Tape(10 cm)

m

2.1

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape

m

2.1

AQUAPANEL Exterior Basecoat

kg

7,8 pentru grosime de 5 mm

AQUAPANEL Betocoat

kg

3,6 pentru grosime de 5 mm

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh

m2

1.1

AQUAPANEL Exterior Primer

g

100-150

AQUAPANEL Exterior Dispersion Plaster - white

kg

3.1

AQUAPANEL® Silicon Synthetic Resin Plaster

kg

3.1

®

®

®

®

®
®

®
®

2

Timp asamblare
Componente sistem

pe m2 (manual)

pe m2 (mecanizat)

Montarea Plăcii de Ciment AQUAPANEL® de Exterior, inclusiv
şuruburi, material de umplere a rosturilor şi banda de armare

15 Minute

-

AQUAPANEL® Exterior Basecoat

8-10 Minute

5 Minute

AQUAPANEL Betocoat

8-10 Minute

-

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh

3-4 Minute

-

AQUAPANEL Exterior Primer

1 Minut

-

AQUAPANEL Silicon Synthetic Resin Plaster

12 Minute

12 Minute

AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster - white

12 Minute

12 Minute

®

®
®
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Necesar de materiale – sistem de tavan
Necesar de materiale pentru sistemele de tavane cu Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
Placare şi materiale de prelucrare
Cerinţe materiale

Unitate de măsură

Pe m2

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (un singur rând)

m2

1

AQUAPANEL Maxi Screw

bucată

25 pentru distanţe de
300/312,5

AQUAPANEL® Tape(10 cm)

m

2.1

AQUAPANEL Interior Primer

g

cca. 40-60

AQUAPANEL® Joint Filler – grey

kg

0,7

AQUAPANEL Joint Filler and Skim Coating - white

kg (grosime 4 mm)

3,5

AQUAPANEL Exterior Reinforcing Mesh

m

1.1

Timp asamblare

pe m2 (manual)

pe m2 (mecanizat)

Montaj Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior, inclusiv
şuruburi, material de umplere a rosturilor şi bandă de armare

18 Minute

-

AQUAPANEL® Interior Primer

1 Minut

-

AQUAPANEL Joint Filler and Skim Coating - white

12-15 Minute

7 Minute

AQUAPANEL Exterior Reinforcing Mesh

4-5 Minute

-

®

®

®
®

®
®

2
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Date tehnice şi certificate

Proprietăţi fizice
Lăţime (mm)

900/1200

Lungime (mm)

1200/1250/2400/2500

Grosime (mm)

12,5

Raza minimă de curbare (m) pentru o placă cu lăţimea 900 mm

3

Raza minimă de curbare (m) pentru o placă cu lăţimea 300 mm

1

Greutate (kg/m2)

aprox. 16

Densitate volumetrică (kg/m3)

aprox. 1150

Rezistenţa la încovoiere (N/mm2)

> 6,2

pH

12

Modulul de elasticitate (N/mm2)

aprox. 4000 - 7000

Coeficient de conductivitate termică conform DIN 4108 λR(W/(m•K)) 0.36
Coeficient de dilataţie termică (10-6/K)

7

Rezistenţa la difuziune a vaporilor de apă μ (-)

19

Modificarea dimensiunilor la trecerea din stare uscată în s. saturată

0.1 (%)

Clasa de combustie a materialului de construcţie

incombustibil; A1 conform cu EN 13501; C0 conform normativului
P118

Certificări suplimentare/ rapoarte de încercări/ evaluări expert
Raport nr.

Normativ

Conţinut

BBW0215050

DIN EN ISO 12572

Permeabilitatea la vapori de apă

BBW0215050

DIN 52612-1

Conductivitatea termică

BBW0215050/1

DIN 52104-2

Ciclu îngheţ - dezgheţ

3001-56

-

Conformare cu condiţiile de mediu

3001-57

-

Rezistenţă la mucegai

220004884/06

BS8200

Rezistenţă la impact

Stare bună de funcţionare
Raport nr.

Standard

Construcţie

01.1.01/1 (18. Februarie 2003)

ETAG 004*

Sistem de faţadă ventilată

02.1.15/1 (15. Iulie 2003)

ETAG 004*

Sistem de faţadă

Date Tehnice
* Certificarea este elaborată pe baza ETAG 004.
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Performanţe sistem
Rezultate încercări privind performanţele acustice. Pereţi cu Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
Raport Test

Izolaţie fonică [dB]

Placă la interior

Placă la exterior

Substructură

Material de izolaţie grosime
vată minerală (densitate brută)

420001590-9

R w,P = 50

1 x GKF 12.5 mm

1 x Exterior

CW100

MW 80 mm (14 kg/m³)

420001276-7

R w,P = 45

1 x GKF 12.5 mm

1 x Exterior

CW50

MW 50 mm (22 kg/m³)

420001276-8

R w,P = 48

2 x GKF 12.5 mm

1 x Exterior

CW50

MW 50 mm (22 kg/m³)

420001590-10

R w,P = 54

1 x GKF 12.5 mm

1 x Placă de izolare incl. armare
+ 1 x Exterior

CW100

MW 80 mm (14 kg/m³)

420001276-6

R w,P = 53

1 x GKF 12.5 mm

1 x Exterior

2 x CW50

2 x MW 50 mm (22 kg/m³)

420001276-9

R w,P = 47

1 x GKF 12.5 mm

1 x Exterior + 1 x Vidiwall 15 mm

HS 60/120

MW 120 mm (26 kg/m³)

420001276-10

R w,P = 50

1 x GKF 12.5 mm

Exterior sistem ventilat pe şipci
+ 1 x Vidiwall 15 mm

HS 60/120

MW 120 mm (26 kg/m³)

Rezultate încercări privind rezistenţa la foc. Pereţi cu Plăci de Ciment AQUAPANEL® de Exterior
Clasa

Placă la interior

Placă la exterior

Profil

Material de izolaţie
(>1000°C)

Raport de încercare

F 30-B

1 x Exterior

1 x Exterior

HS 55/55**

MW 40 mm (40 kg/m3)

P-3051/0419-MPA BS

F 30-B

1 x Exterior + 1 x OSB 15 mm 1 x Exterior + 1 x OSB 15 mm

HS 70/140**

Isofloc (62 kg/m3)

P-3065/0559-MPA BS

F 30-A

1 x Exterior

CW 75

MW 40mm (40 kg/m³)

P-3063/0539-MPA BS
Nr. 3465/2295-Kra-

1 x Exterior

EI 30*

GKF 12.5 mm

Exterior

CW 75

MW 40mm (40 kg/m³)

Nr. 3031/2742

EI 60*

2 x GKF 12.5 mm

Exterior

CW 75

MW 60mm (50 kg/m³)

Nr. 3973/1183

F 30-B la interior 1 x GKF 12.5 mm
1 x GF 12.5 mm
F 90-B la exterior 1 x GKF 12.5 mm
1 x GF 12.5 mm

Exterior + GKFI 18 mm
Exterior + GKFI 18 mm
Exterior + GF 15 mm
Exterior + GF 15 mm

F 30-B la interior 1 x Interior
F 90-B la exterior 1 x Interior

Exterior + GKFI 18 mm
Exterior + GF 15 mm

F 90-B

2 x Exterior

2 x Exterior

F 90-B

Indoor + GKF 12.5 mm

Exterior + GKF 12.5 mm

3 x GKF 12.5 mm

Placaj 11 mm +
MW 20 mm (160kg/m³) + Exterior

2 x Exterior

2 x Exterior

Interior + GKF (-I) 12.5 mm

Exterior + GKF (-I) 12.5 mm

F 90-A

P-3500/6453-MPA BS

HS 60/120**

MW 120 mm (40 kg/m³)
P-3500/6453-MPA BS

HS 60/60**

MW 40 mm (40 kg/m³)
MW 60 mm (50 kg/m³)

P-3053/0439-MPA BS
Nr. 3215/1952-Wl/Rm
P-3059/0499-MPA BS

HS 60/120**

CW Profil

2 x MW 60 mm (50 kg/m³)

Nr. 3621/4713-WlNr. 022/96/KRA

MW 60 mm (50 kg/m³)
MW 40 mm (40 kg/m³)

P-3048-0389-MPA BS

CW 100: MW 80 mm (30

Raport Expert 108/Wl

kg/m³)

Certificare No. 3208/1932-Wl/Rm

Certificat suplimentar
Nr. 022/96/KRA
F 90-A

3 x GKF 12.5 m

2 x Exterior + MW 30 mm (160 kg/m3)

CW 150,1.5
mm

MW 80 mm (40 kg/m3) +
60 mm (40 kg/m3)

P-3058/0489-MPA BS
Nr. 8138/5272-Wl/Rm

* conform EN-Norm
** HS=montant de lemn

Rezultate încercări privind de rezistenţa la foc. Tavane cu plăci de ciment AQUAPANEL® de exterior
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Clasa

Strat

In faza de construcţie

Material de izolaţie (>1000°C)

Raport Test

F 30-A

exterior + GKF 12.5 mm

Metal-UK

-

P-3067/0579-MPA BS
Certifcare Nr. 3461/7923-Mer- Certifcat
suplimentar Nr. 022/96/KRA

EI 30

2 x exterior

CD 60/27
Profil portant la 750 mm
Profil montaj la 300/312,5 mm

MW 2 x 40 mm (50 kg/m3)

Pr-02-02.092

Placă de ciment AQUAPANEL ®

Descriere mostră
1. Perete
Sistem faţadă
Articol

Unitate
de
măsură

Descriere

1.1

m

Substructură din metal, profil galvanizat UW/CW, montanţi dispusi după caz la distanţa de 600/625 mm;
alternativ, substructură de lemn cu montanţi dispuşi la distanţa de 600/625 mm sau conform calculelor
structurale

2.1

m2

AQUAPANEL® Tyvek ® StuccoWrap™

m2

Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior, fixată cu Şuruburi Maxi AQUAPANEL®, rosturi de montaj
umplute cu material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® – gri şi armate cu Bandă de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm), capul şuruburilor este acoperit cu Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL®
– gri

4.1

m

Montare profile colţ/ partea inferioară

4.2

bucată

Zonele golurilor de geam sau uşă se vor arma suplimentar cu Bandă de armare a rosturilor pentru Exterior
şi/sau material de armare (300 x 500mm)

5.1

m2

Prelucrare a întregii suprafeţe cu Mortar adeziv şi de armare AQUAPANEL® de Exterior, armare suprafaţă cu
Plasă de armare AQUAPANEL® de Exterior

6.1

m2

Amorsarea suprafeţei peretelui cu Grund preparat AQUAPANEL® de Exterior

7.1

m2

Finisarea suprafeţei cu Tencuiala siliconică cu răşini sintetice AQUAPANEL® – alb, întărit pe întreaga
suprafaţă cu plasă de întărire AQUAPANEL® de exterior

3.1

Preţ
Individual
(€)

Preţ Total
(€)

Preţ
Individual
(€)

Preţ Total
(€)

Preţ
Individual
(€)

Preţ Total
(€)

2. Perete
Sistem faţadă ventilată
Articol

Unitate
de
măsură

Descriere

1.1

m

Rigle de lemn a căror montanţi sunt dispuşi la 600-625 mm

2.1

m

2

Izolaţie suplimentară, hidrofugă

3.1

m2

Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior fixată cu Şuruburi Maxi AQUAPANEL®, rosturile de montaj sunt
prelucrate cu Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® – gri şi armate cu Bandă de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm)/Bandă de armare AQUAPANEL® de Exterior, capătul şuruburilor este umplut cu
Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® – gri

4.1

m

Montare profil colţ/ partea inferioară a peretelui

4.2

bucată

Zonele golurilor de geam sau uşă se vor arma suplimentar cu Bandă de armare a rosturilor pentru Exterior
şi/sau material de armare (300 x 500mm)

5.1

m2

Prelucrare a întregii suprafeţe cu Mortar adeziv şi de armare AQUAPANEL® de Exterior, armare suprafaţă cu
Plasă de armare AQUAPANEL® de Exterior

6.1

m2

Amorsarea suprafeţei peretelui cu Grund preparat AQUAPANEL® de Exterior

7.1

m2

Finisarea suprafeţei cu Tencuiala siliconică cu răşini sintetice AQUAPANEL® – alb, întărit pe întreaga
suprafaţă cu plasă de întărire AQUAPANEL® de exterior

3. Sistem tavan
Articol

Unitate
de
măsură

Specificaţie

1.1

m

Substructura de lemn cu rigle de lemn dispuse după caz la 300/312,5mm

1.2

m

2.1

m

Substructură metalică, profil galvanizat CD, dispus la distanţa 300/312,5mm
2

3.1

m2

4.1

m2

5.1

m2

Izolaţie, prinsă strâns între profile pentru a împiedica alunecarea acesteia
Placă de Ciment AQUAPANEL® de Exterior, fixată cu Şuruburi Maxi AQUAPANEL®, rosturile de montaj
prelucrate cu Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL® – gri şi armate cu Bandă de armare a rosturilor
AQUAPANEL® (10 cm), capul şuruburilor este acoperit cu Material de umplere a rosturilor AQUAPANEL®
– gri.
Amorsarea suprafeţei peretelui cu Grund preparat AQUAPANEL® de Exterior
Finisarea suprafeţei cu Tencuiala siliconică cu răşini sintetice AQUAPANEL® – albă, întărită pe întreaga
suprafaţă cu plasă de întărire AQUAPANEL® de exterior
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Knauf USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
D-58638 Iserlohn
Germany

AQUAPANEL® este o marcă înregistrată a companiei Knauf USG Systems
GmbH & Co. KG Knauf USG Systems GmbH & Co. KG îşi rezervă dreptul de
a-şi schimba specificaţiile sau designul şi să furnizeze produse ce pot diferi
de cele descrise şi prezentate, fără o înştiinţare în prealabil. Toate greutăţile şi
măsurile sunt nominale.
© 2006 GB-11/06-029

