KNAUF AQUAPANEL® Exterior Wall

Sisteme exterioare
de închideri rapide prin montajul uscat
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Deveniţi specialist in faţade cu peretele
exterior KNAUF AQUAPANEL®
Peretele de exterior Knauf AQUAPANEL® este un sistem avansat de perete
construit prin tehnici de finisaj uscat.
Peretele de exterior Knauf AQUAPANEL® este rapid şi uşor de construit.
Fiecare tip standard de constructie include placi de ciment AQUAPANEL®
de exterior şi accesorii pentru finisaje exterioare, profile Knauf, materiale
termoizolante Knauf Insulation, placi de gips carton Knauf, mase de
spaclu si variante de finisaj de interior.
Knauf poate oferi tot ce este nevoie pentru a va realiza o constructie de
perete uscat pentru exterior. Nu este nevoie să pierdeţi timpul şi efortul
pentru achizitionarea diferitelor componente de la diversi furnizori.
Acest ghid de instalare explică modul în care se realizeaza peretele de
exterior KNAUF AQUAPANEL® şi modul de prelucrare a suprafetelor
interioare si exterioare. Acesta include pas-cu-pas detalii de instalare
bazate pe un sistem unic armasar între etaje.
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Gama de produse

Partea exterioară a peretelui
Placare / Fixare / Prelucrarea rosturilor
Placă de ciment AQUAPANEL® de exterior
Placă cu miez din agregate
minerale și ciment Portland, armat
cu plasă de fibră de sticlă pe
ambele feţe. Nu conţine compuşi
organici astfel încât nu dezvotă
microorganisme, mucegaiuri.
Capetele plăcii sunt taiate drept
iar marginile sunt armate si
finisate usor (cant: EasyEdge®).

Grosime: 12.5 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 900/2000/2400 /
2500/2800/3000 mm
Greutate: approx. 16 kg/m2
Ambalare:
50 bucati pe palet:
(1200 x 900)
30 bucati pe palet: (1200 x 2000);
(1200 x 2400); (1200 x 2500);
(1200 x 2800); (1200 x 3000)

Pe stoc: 1200x2400 m
Cod articol: 103616
Unitatea minimă
de livrare: placă
Greutate netă pe palet:
min. 864/max. 1728 kg

Şuruburi AQUAPANEL® Maxi
Şuruburi AQUAPANEL® Maxi
speciale pentru fiaxarea plăcilor
de ciment AQUAPANEL® de
substructură. Ambele tipuri
autofiletante şi autoperforante
sunt disponibile. Aceste şuruburi
au un strat acoperitor special
rezistent la coroziune ce oferă o
granţie de 720 de ore de
protecţie la coroziune in cazul

unei probe de coroziune în
soluţie salină.
Tip şurub:
SN 25

Cod articol:

Ambalare:

403877
53500*
SN 39
87283
SN 55
95644*
SB 25
94730
SB 39
58549*
Unitatea minimă de livrare: cutie

1000
500
100
250
250
250

bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi
bucăţi

Masă de şpaclu AQUAPANEL® pentru rosturi
Masa de spaclu AQUAPANEL®
pentru rosturi este un mortar pe
bază de ciment ciment pentru
rostuirea îmbinărilor plăcilor cu
banda de armare AQUAPANEL®
(10 cm).

Ambalare:
20 kg/sac
48 saci/palet

Cod articol: 101094
Unitatea minimă
de livrare: sac

Banda de armare AQUAPANEL® pentru rosturi (10 cm)
Banda de armare AQUAPANEL®
pentru rosturi (10 cm) este o
bandă din fibră de sticlă tratată
împotriva substanţelor alcaline.
Este utilizată pentru armarea
rosturilor, se înglobează în
„Masa de şpaclu AQUAPANEL®
pentru rosturi“.
Consum: 2,1m / m2

Lăţime: 10 cm
Lungime: 50 m
Ambalare:
12 role/cutie

Cod articol: 49373
Unitatea minimă
de livrare: rolă

Armare suprafeţelor / Grunduire
Mortar de armare AQUAPANEL® pentru faţade şi pereţi exteriori
Mortar de armare pe bază de
ciment Portland dezvoltat special
pentru şpăcluirea în strat subţire a
plăcilor de ciment AQUAPANEL®
de exterior.
Grosime strat 4-6 mm.
Consum cca. 6,3 kg/m2
Timp de uscare: 1 zi / întreaga
grosime de material

Ambalare:
25 kg/sac
42 saci/palet

Cod articol: 102812
Unitatea minimă
de livrare: sac

Plasa de armare AQUAPANEL®
Plasă de armare AQUAPANEL®
realizată din fibră de sticlă
rezistentă la substanţele alcaline,
preîntâmpină apariţia fisurilor şi
microfisurilor din deformaţii; se
înglobează în „Mortarul de
armare AQUAPANEL® pentru
faţade şi pereţi exteriori“
Consum: 1,1m2/ m2

Greutatea specifica: 160 g/m2
Latime: 100 cm
Lungime: 50 m

Cod articol: 102584*
Unitatea minimă
de livrare: rolă

Ambalare: rolă
30 role/palet

Grund AQUAPANEL® de exterior pt. aplicare peste mortar
AQUAPANEL® Basecoat Primer
Dispersie de răşini sintetice cu
rezistenţă sporită la substanţe
alcaline; se aplică peste masa
de armare pt. uniformizarea
şi controlul absorbţiei stratului de
bază la aplicarea stratului
decorativ; se aplică nediluat
Consum cca. 100-150 g/m2

Ambalare:
15 kg găleată
24 găleţi/palet

Cod articol: 49299*
Unitatea minimă
de livrare: rolă

Cod articol: 103616
Unitatea minimă
de livrare: placă

Folie hidroizolantă AQUAPANEL® Tyvek®
AQUAPANEL® Tyvek® ţesătură din
fibre fine de polietilenă cu
structură creponată. Se montează
între profil şi placa AQUAPANEL®;
permite peretelui exterior să
respire prin difuzia vaporilor
unidrecţional, din interior către
exterior; blochează infiltrările
accidentale de apă de la exterior
către interior. Consum: 1,1m2/ m2

Lăţime: 1.5 m
Lungime: 75 m
m2/rola: 112.5 m2
Ambalare:
16 role/palet

Cod articol: 58548
Unitatea minimă
de livrare: rolă
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Gama de produse

Partea interioară a peretelui

Plăci Knauf din gips-carton normale

Plăci Knauf din gips-carton rezistente la foc

Placă standard tip A ideală pentru
placarea la interior a pereţilor
Knauf AQUAPANEL®.
Acest tip de placă oferă o soluţie de
placare economică pentru încăperi
fără cerinţe suplimentare.
Grosime: 12.5 / 15 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 2000/ 2500/ 2600/
2750/ 2800/ 3000 mm

Placă tip DF, având clasa de reacţie
la foc A2-s1,d0 ideală pentru
placarea la interior a pereţilor
Knauf AQUAPANEL® la încăperi cu
cerinţe de protecţie la foc.
Grosime: 12.5 / 15 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 2600/ 3000 mm

Plăci Knauf din gips-carton rezistente la umiditate

Plăci Knauf din gips-carton rezist. la foc şi umiditate

Placă tip H2 pentru placarea la
interior a pereţilor Knauf
AQUAPANEL® atunci când sunt
încăperi cu umiditate relativ
ridicată.
Grosime: 12.5 / 15 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 2000/ 2500/ 2600/
2800/ 3000 mm

Placă tip DFH2 pentru placarea la
interior a pereţilor Knauf
AQUAPANEL® atunci când sunt
cerinţe de protecţie la foc la
încăperi cu umiditate relativ
ridicată.
Grosime: 12.5 / 15 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 2600 mm

Plăci Knauf Diamant din gips-carton

Plăci Knauf Silentboard din gips-carton

Placă tip DFH2IR ideală pentru
placarea la interior a pereţilor
Knauf AQUAPANEL®. Acest tip de
placă cu densitate majorată oferă
rigiditate crescută, rezistenţă la
impact, izolare fonică şi rezistenţă
la umiditate şi foc.
Grosime: 12.5 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 2600 mm

Placă tip DF ideală pentru
placarea la interior a pereţilor
Knauf AQUAPANEL®. Acest tip de
placă de înaltă densitate oferă o
foarte bună izolare fonică,
precum şi rezistenţă la foc.
Grosime: 12.5 mm
Lăţime: 625 mm
Lungime: 2500 mm

Plăci Knauf Fireboard

Plăci Knauf Vidiwall

Placă din ipsos armată dispers în
masă cu fibre de sticlă (fără
înveliş de carton), ideală pentru
placarea la interior a pereţilor
Knauf AQUAPANEL® atunci când
sunt cerinţe ridicate de protecţie
la foc.
Grosime: 15/20/25/30 mm
Lăţime: 1250 mm
Lungime: 2000 mm

Placă din ipsos armată dispers cu
fibre celulozice (fără înveliş de
carton), cu suprafaţa impregnată
care protejează la umiditate,
ideală pentru placarea la interior
a pereţilor Knauf AQUAPANEL®
atunci când sunt cerinţe pentru
solicitări mecanice ridicate.
Grosime: 12,5 / 15 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 2000/ 2500/ 2600/
2750/ 3000 mm

Şurub autofiletant Knauf TN

Bandă Knauf din fibră pt.armare rost

Filetat pe întreaga lungime, se
foloseşte numai pt. profile metalice
cu grosimi de până la 0,7 mm;
pt. lemn şi metal; recomandate pt.
fixarea plăcilor de gips-carton
Diametru: 3,5 mm
Lungime: 25/35/45/55/70/90 mm
Ambalare: 1000 bucăţi/cutie

Recomandată în mod special pt.
sistemele normale de gips-carton;
are aceeaşi comportare
fizicochimică cu cartonul plăcii din
gips-carton; mod de utilizare: se
aplică material de umplere, se
montează banda apoi aceasta se
înglobează în material.
Ambalare: rolă 23/75/150m

Masă de şpaclu Knauf Fugenfuller

Masă de șpaclu Knauf Uniflott

Mortar uscat pe bază de ipsos
aditivat special; pentru şpăcluirea
rosturilor la îmbinările plăcilor de
gips-carton. Consum: 0,35 kg/m2
Ambalare: sac 5/10/25 kg

Mortar uscat pe bază de ipsos
aditivat special (alfa gips - îşi
păstrează volumetria în procesul de
uscare). Se foloseşte pt. şpăcluirea
rosturilor la îmbinările plăcilor de
gips-carton. Consum: 0,95 kg/m2
Ambalare: sac 5/25 kg

Glet Sheetrock® All Purpose AP

Glet Knauf Sheetrock® Finish Light Plus 3

Glet universal gata preparat.
Excelent pentru prelucrarea
manuală cât şi pt. cea
mecanizată, pt. gletuirea
suprafeţelor plăcilor din gipscarton şi a plăcilor din gips
armate cu fibre de celuloză. Nivel
de calitate Q2 şi Q3.
Ambalare: găleată 28 kg

Glet universal uşor gata preparat
Excelent pentru prelucrarea
manuală foarte uşoară cât şi
pentru cea mecanizată, pentru
gletuirea suprafeţelor plăcilor din
gips-carton şi a plăcilor din gips
armate cu fibre de celuloză. Nivel
de calitate Q2 şi Q3.
Ambalare: găleată 18 / 20 kg

Glet Sheetrock® Finitura

Sheetrock® Tuff-Hide Primer Surfacer

Glet extrafin gata preparat.
Conferă o suprafaţă foarte fină,
ideal pentru finisarea tencuielilor
şi gleturilor pe bază de ipsos,
absorbţie scăzută de vopsea
lavabilă. Uşor de prelucrat
datorită consistenţei cremoase şi
a proprietăţilor foarte bune
de şplăcuire şi aderenţă. Nivel de
calitate Q4.
Ambalare: găleată 6/20/25 kg

Glet pentru pulverizare gata
preparat. Aplicare uşoară cu
aparatura de tip airless. Se
autonetezeşte după şpăcluire,
foarte economic - nu este nevoie
de etape de lucru separate pentru
grunduire şi gletuire. Foarte
rezistent la abraziune. Poate fi
colorat cu pigment. Nivel de
calitate Q4.
Ambalare: găleată 28 kg
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Partea interioară a peretelui

Placă de ciment AQUAPANEL® de interior
Placă cu miez din agregate
minerale și ciment Portland, armat
cu plasă de fibră de sticlă pe
ambele feţe. Nu conţine compuşi
organici astfel încât nu dezvotă
microorganisme, mucegaiuri.
Capetele plăcii sunt taiate drept
iar marginile sunt armate si
finisate usor (cant: EasyEdge®).

Grosime: 12.5 mm
Lăţime: 1200 mm
Lungime: 2000/2400 /
2500/2800 mm
Greutate: approx. 15 kg/m2
Ambalare:
30 bucati pe palet: (1200 x 2000);
(1200 x 2400); (1200 x 2500);
(1200 x 2800)

Pe stoc: 1200x2400 m
Cod articol: 103612
Unitatea minimă
de livrare: placă
Greutate netă pe palet:
min. 810/max. 1620 kg

Şuruburi AQUAPANEL® Maxi

Adeziv poliuretanic AQUAPANEL® pt. rosturi

Şuruburi autofiletante şi
autoperforante AQUAPANEL®
Maxi speciale pentru fiaxarea
plăcilor de ciment AQUAPANEL®
de substructură.
Ambalare:
SN25/39/55
SB 25/39

Pentru pereţi şi placări interioare,
pentru lipirea rosturilor de îmbinare
ale plăcilor de ciment AQUAPANEL®
de interior;
Consum 50 ml/m2 pt. placări
Ambalare: tub 310 ml

Grund AQUAPANEL® pt. amorsarea plăcilor

Mortar de armare AQUAPANEL® utilizare mixtă

Pe bază de răşini sintetice în
dispersie apoasă, fără solvenţi; se
aplică direct pe placă, după
finisarea rosturilor, pt.
uniformizarea absorbţiei
suprafeţelor; se aplică diluat 1:2;
consum cca. 100 g/m² - nediluat
Ambalare: găleată 2,5 / 15 kg

Mortar de armare de culoare
albă, utilizat pt. armarea întregii
suprafeţe a plăcilor de ciment
AQUAPANEL de interior, atunci
când nu sunt acoperite de plăci
ceramice; grosime strat 5mm;
consum: 3,5 kg/m² pentru
armare;
Ambalare: sac 20 kg

Plasă de armare AQUAPANEL®

Glet gata preparat Q4 Finish AQUAPANEL®

Plasă de armare AQUAPANEL®
realizată din fibră de sticlă
rezistentă la substanţele alcaline,
preîntâmpină apariţia fisurilor şi
microfisurilor din deformaţii; se
înglobează în „Mortarul de
armare AQUAPANEL® utilizare
mixtă“. Consum: 1,1m2/ m2
Dimensiuni: 1 x 50 m
Greutatea specifica: 160 g/m2
Ambalare: rolă

Glet gata preparat de culoare
albă, rezistent la apă, specială
pentru băi şi piscine, în zonele
unde nu sunt placări ceramice;
pentru îmbunătăţirea calităţii
suprafeţei finale, înainte de
vopsire. Pentru interior la pereţi şi
tavane.
Consum 1,7 kg/m²/mm.
Ambalare: găleată 20 kg
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Gama de produse
Profile metalice

Profile metalice rezistente la coroziune și accesorii
Un sistem de perete exterior KNAUF AQUAPANEL® este realizat
dintr-o structură metalică rezistentă la coroziune. Knauf oferă o largă
gamă de tipuri de profile metalice pentru diverse sisteme.
Profilele metalice Knauf sunt realizate cu mare precizie, fiind secţiuni
de oţel de înaltă calitate folosite pentru a forma substructura de metal
a peretelui KNAUF AQUAPANEL® de exterior.

Grosimea profilului şi distanţa între montanţi este stabilită de sarcinile
vânturilor şi de activităţile seismice locale.
Pentru aplicaţii standard, profile de grosimi 0.6 mm sunt suficiente
	Profilele cu grosime de 1 mm sau mai mult trebuie folosite pentru
solicitări mari
	În funcţie de zona climaterică sau de aplicaţiile speciale, trebuie
folosite profile perforate pentru o mai bună izolare termică a
construcţiilor.

Profile C şi CW

Illustrator grid gebruiken
1 omhoog = 2 naar rechts

	Pentru dispunerea pe verticală în profilele UW, realizând
scheletul metalic al peretelui KNAUF AQUAPANEL® de exterior
	Rezistente la coroziune (folosite între etaje şi în faţa planşeelor)
Pot fi de asemenea folosite la interior

Profile UW
	Profile de contur, dispuse orizontal de planşeu (tavan şi
padoseală), împreună cu profilele CW alcătuiesc scheletul
metalic al peretelui KNAUF AQUAPANEL® de exterior
	Rezistente la coroziune (folosite între etaje şi în faţa planşeelor)
Pot fi de asemenea folosite la interior

Profile UA şi colţare
	Profile de grosime mare (2mm)
	Pentru dispunerea pe verticală în profilele UW, realizând
scheletul metalic al peretelui KNAUF AQUAPANEL® de exterior
	Pentru goluri/deschideri, la ferestre şi uşi
	Rezistente la coroziune (folosite între etaje şi în faţa planşeelor)
	Pot fi de asemenea folosite la interior

Profile Hut (omega)
	Se fixează de un strat suport existent
	Pentru sisteme ventilate, pereţi cortină şi renovări
	Pentru construcţii cu cerinţe de spaţiu limitat
Illustrator grid gebruiken
1 omhoog = 2 naar rechts

Profile cu goluri
	Profile ce reduc punţile termice şi astfel previn pierderile de
căldură
	Ajută la îmbunătățirea performanței energetice a întregii clădiri
	Folosite între etaje şi în faţa planşeelor

Profile suplimentare
	Pentru protejarea colţurilor
	Pentru pereţi curbi;
(profile pentru interior)

Profil de colţ flexibil

Profil de colţ

Profil pentru curburi Knaufixy

Bandă de etanşare Knauf
Bandă autoadezivă pentru
contactul dintre profilul metalic şi
planşeu, pereţi, stâlpi, având rol
să asigure riscul de apariţie a
punţilor termice şi rol de izolare
fonică.

Grosime: 3.2 mm
Lăţime: 30/50/70/95 mm
Lungime rolă: 30 m
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Prelucrare/montare

Transport şi depozitare
Plăcile

Profile

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!

Profile metalice pot fi depozitate
la exteriorul; sunt rezistente la
foc și coroziune.

Trebuie să se asigure că suprafaţa
este destul de rezistentă pentru a
suporta plăcile.

Protejaţi plăcile împotriva
umezelii şi agenţilor atmosferici
înainte de a fi montate. Plăcile
care au acumulat umezeală
trebuie uscate pe ambele feţe pe
o suprafaţă dreaptă înainte de a
fi folosite.

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.

Profilele trebuie protejate de
umiditate și intemperii înainte de
a fi instalate. Acestea nu trebuie
lăsate permanent expuse la
factorii externi.

Materiale izolante
Materialele izolante sunt
ambalate in folie de polietilenă,
pentru protecția pe termen scurt.
Pentru protecție pe termen lung
pe şantier, produsul trebuie să
fie depozitat în interior sau sub
copertina, însă nu direct pe sol.
Instrucțiunile de instalare sunt pe
fiecare ambalaj. Produsele nu
trebuie lăsate permanent expuse
la intemperii.

Debitare
Prelucrarea plăcilor

Prelucrarea profilelor metalice

Marcaţi dimensiunea dorită a
plăcii cu creionul şi rigla. Folosiţi
un cutter pentru a zgâria placa
de ciment AQUAPANEL de
exterior pe o faţă în lungul
marcajului astfel încât plasa să
fie tăiată. Loviţi o parte a plăci
pentru a o rupe şi apoi tăiaţi
plasa de pe cealaltă faţă.

Tăierea profilelor metalice se
face cu foarfecă de tăiat tabla,
foarfecă electrică, maşină de
tăiat tabla sau ferăstrău circular
pentru metal – niciodată cu
flexul, întrucât protecţia
anticorozivă este distrusă prin
ardere.

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

Pentru montarea cablurilor,
conductelor se folosesc doar
perforaţiile prevăzute special in
profile

Decupajele, spre exemplu găuri
pentru doze sau pentru ţevi se
realizează cu freză specială,
respectiv fierăstrău coadă de
şoarece.
Diametrul golului pentru ţevi şi
conducte trebuie să fie cu cel
puţin 10 mm mai mare decât
diametrul ţevii, respectiv al
conductei.

Prelucrarea materialelor izolante
Vata minerală poate fi tăiată
uşor cu un cuţit la dimensiunea
dorită; se monteaza rapid şi
simplu.

Spaţiul din jurul găurilor trebuie
închis etanş conform protecţiei
împotriva incendiului, umezelii şi
zogomotelor.
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Perete exterior KNAUF AQUAPANEL®
Partea exterioară a peretelui

Acesta este un ghid de montaj pentru un perete exterior
realizat dintr-un schelet simplu, placat într-un singur strat
de plăci de ciment AQUAPANEL® pentru exterior.

1. Verificarea locului (pregătirea montajului)
Efectuarea vizitei la şantier, înainte de a începe montajul peretelui.
Necesarul de materiale variază de la un sistem la altul şi este
dependent de condiţiile din şantier.
Folosirea produselor corespunzătoare pentru lucrare:
Placarea la exterior
Placarea la interior
Profile: alegerea în funcţie de rezistenţa la coroziune
Stratul izolator: conform cerinţelor de protecţie la foc şi/sau
izolare fonică
Veificarea cerinţelor statice.
Verificarea altor cerinţe de performanţă (izolare fonică, termică etc).

2. Realizarea scheletului metalic
Cadrul metalic trebuie proiectat în funcţie de cerinţele structurale ale
construcţiei.
2.1 Se trasează desfăşurarea peretelui exterior.
Profilele UW se vor tăia la lungimea necesară. Capetele profilelor
metalice tăiate se vor vopsi cu un grund anticoroziv.

2.3 Profilele UW se fixează de
planşeu, respectiv pardoseală
prin mijloace de ancoraj
speciale potrivit materialului de
construcţie (ex. bolt metalic).
2.4 Profilele CW se vor tăia la
lungimea necesară. Capetele
profilelor metalice tăiate se vor
vopsi cu un grund anticoroziv.
2.5 Dispunerea verticală a
montaţiilor din profile CW este în
funcţie de înălţimea peretelui şi
calculul static (pas maxim 60 cm)

3. Fixarea foliei de difuzie
3.1 În această situaţie este
necesară o folie de difuzie în
spatele plăcii de ciment. Folosiţi
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™ în acest scop.
Fixarea 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.

10 cm

3.2 Suprapunerea minimă de
10 cm este marcată pe
AQUAPANEL® Tyvek®
StuccoWrap™.
2.2 Pe spatele profilelor ce intra
in contact cu structura (UW de
exemplu) se va aplica banda de
etansare Knauf (autoadezivă)
pentru a rupe contactul dintre
profilul metalic şi planşeu /
pardoseală, având şi rol de
izolare fonică, etanşeitate la
praf, dar si pentru asigurarea
unei suprafeţe suport netede.

3.3 Fixarea foliei de
hidroizolante se va realiza cu
bandă dublu adezivă şi imediat
se vor monta plăcile de ciment
AQUAPANEL® de exterior.

600 mm

4. Fixarea cu şuruburi

5. Poziţionarea plăcilor de ciment
AQUAPANEL® de exterior

Plăcile de ciment AQUAPANEL ®
de exterior sunt fixate de
scheletul metalic cu ajutorul
şuruburilor AQUAPANEL ® Maxi.
Mai întâi se vor fixa şuruburile
în câmp apoi spre capetele şi
marginile plăcii. Atunci când
faceţi instalarea asigurati-vă că
plăcile de ciment sunt fixate pe
cadru.

Plăcile de ciment AQUAPANEL ®
se fixează 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).

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

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

≥15 mm

La dubla placare sau tripla placare,
plăcile se vor fixa cu șuruburi de
lungimi corespunzătoare.

≤250 mm

Nu este necesară o pregăurire a
plăcilor pentru fixarea acestora
de profilele metalice.
În cazul profilelor metalice
(conform cerinţelor statice) cu
grosimi mai mari de 2 mm se
recomandă pregăurirea.

În cazul placării cu mai multe straturi este asigurată o mai bună rezistență
la impact. Următorul strat de plăci va fi decalat cu cel putin o interdistanță
dintre montați.
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Prelucrarea suprafeţei KNAUF AQUAPANEL ®
Partea exterioară a peretelui

6. Prelucrarea rostului

7. Armare suprafeţei

6.1 Imediat după montare,
protejaţi substructura de factorii
externi prin umplerea tuturor
rosturilor cu masa de şpaclu
AQUAPANEL ® pentru rosturi .

Plăcile de ciment AQUAPANEL ®
se prelucrează cu mortarul
de amare AQUAPANEL ® pt
faţade şi pereţi exteriori .
Aceasta operaţie este
independentă de variantele
posibile de finisare (vopsire,
tencuire, placare ceramică).

6.2A Se va îngloba imediat
banda de armare AQUAPANEL®

Se va prelucra întregul perete
cu un strat de mortar de
amare AQUAPANEL ® pt

pt. rosturi (10 cm) centrată
peste toate rosturile.

6.2B Dacă urmează să se
aplice doar un strat de vopsea
peste mortarul adeziv şi de
armare AQUAPANEL ® , se
recomandă armarea rosturilor cu
straifuri de 33 cm lăţime de
plasă de armare AQUAPANEL®

6.3 Se vor acoperi capetele

şuruburilor cu masa de
şpaclu AQUAPANEL ® pt. rosturi.

faţade şi pereţi exteriori .
Acesta este aplicat manual
folosind o gletieră sau mecanizat
(ex: maşină de tencuit PFT G4 sau
G5, rotor/stator D4-3, jumătate de
putere, cerinţe de apă 200 l/h).

Mortar de amare
AQUAPANEL ® pt faţade şi
pereţi exteriori , se va aplica
pe întreaga suprafaţă a plăcilor
AQUAPANEL ® cu ajutorul unei
gletiere cu dinşi de 8 mm. Astfel
grosimea stratului de aplicare va
fi de 4 mm. Apoi se va dispune
plasa de armare AQUAPANEL ®
, ce se acoperă complet cu un al
doilea strat de mortar de 2 mm
grosime (proaspăt pe proaspăt).
Suprafata trebuie finisata in asa
fel incat ochiurile plasei sa nu fie
vizibile.
Grosimea stratului trebuie să fie
de aprox. 6 mm.
Se va aştepta pentru uscare min.
1 zi. Timpul de uscare este în
funcţie de condiţiile atmosferice.

4 mm

2 mm

Mortar de armare AQUAPANEL ®
pentru faţade şi pereţi exteriori

Sistem de exterior cu tencuială decorativă
1. Tencuială decorativă
2. Grund AQUAPANEL® de exterior pt. aplicare peste mortar
3.	Mortar de armare AQUAPANEL® pentru faţade şi pereţi exteriori
+ Plasă de armare AQUAPANEL® pt. interior şi exterior
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi
+ Bandă de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt. exterior

1
2
5

3

4

Sistem de exterior cu vopsea
1. Vopsea de exterior
2.	Mortar de armare AQUAPANEL® pentru faţade şi pereţi exteriori
+ Plasă de armare AQUAPANEL® pt. interior şi exterior
3.	Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi
+ Ştraif (20 cm lăţime) din plasă de armare AQUAPANEL®
4. Placă de ciment AQUAPANEL® pt. exterior
4

1
2

3

Sistem de exterior cu placări ceramice
1. Placări de cărămidă subţire sau plăci ceramice
2. Adeziv flexibil pentru placări
3.	Mortar de armare AQUAPANEL® pentru faţade şi pereţi exteriori + Plasă de
armare AQUAPANEL® pt. interior şi exterior
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi
+ Bandă de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt. exterior
1

5
2
4
3

Se va fixa stratul subţire de cărămidă sau plăci ceramice în condiţii atmosferice
bune, folosind un proces protejat împotriva îngheţului. Se vor alege adezivi
corespunzători 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. Contactaţi Knauf pentru dimensiuni si încărcări mai mari.
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Perete exterior KNAUF AQUAPANEL®
Partea interioară a peretelui

8. Dispunerea stratului de vată minerală

11. Şpăcluirea rosturilor

Se dispune stratul de vata
minerală (având grosimea şi
densitatea) în funcţie de cerinţele
din proiect: protecţie la foc,
izolare fonică şi termică).

Umplerea rosturilor se face cu
masa de şpaclu pentru rosturi.
Pentru dubla placare, rosturile
primului strat de plăci de
asemenea vor fi şpăcluite.

9. Aplicarea barierei de vapori

(partea interioară a peretelui)

Toate instalaţiile electrice prin
perete trebuie realizate, înainte
de aplicarea barierei de vapori.
Pentru a asigura etanșeitatea
peretelui exterior a clădirii, se
aplică la partea interioară a
peretelui o bariera de vapori,
dacă se specifică în alcătuirea
sistemului.
În cazul în care alcătuirea
peretelui prevede la interior o
dublă placare de plăci din gipscarton, bariera de vapori poate
fi aplicată uşor şi rapid între cele
două placări.

În masa de şpaclu se înglobează
banda de armare şi se finisează.

Se aplică un strat subţire de
masă de şpaclu de lăţime de
între 100 şi 200 mm.

De asemenea, ea trebuie să se
suprapună racordurile cu alte
elemente de construcție.
Pentru fixarea acestora se va
folosi benzi dublu adezive.

Bariera de vapori trebuie să se
suprapună în cazul în care este
aplicată în mai mult de 1 rând.

10. Fixarea plăcilor din gips-carton

Se lasă să se usuce aprox. 1 oră.
Dacă este necesar, se va şlefui
uşor rosturile şpăcluite.

Fixarea plăcilor din gips-carton
de structura metalică (profile
CW) se realizează cu şuruburile
autofiletante Knauf TN

Niveluri de calitate Q1-Q4
În funcţie de nivelul de calitate dorit, aspura rosturilor şi suprafeţei
plăcilor de gips-carton se vor aplica diverse etape.

Realizarea rosturilor la plăcile de ciment AQUAPANEL® de interior
Rosturile la plăcile de ciment AQUAPANEL® de interior sunt realizate cu ajutorul Adezivului poliuretantic AQUAPANEL®. După întărire (de regulă
următoarea zi) se îndeprătează excesul de adeziv poliuretanic AQUAPANEL®. După aplicarea Grundului AQUAPANEL® pentru amorsarea plăcilor,
sistemul este gata pentru aplicarea plăcilor ceramice.

a. Cerinţe standard pentru pereţi cu rezistenţă
la impact

b. Finisare fără armare întregii suprafeţe

(în

zonele fără contact direct cu apa).

Varianta 1: Sistem folosind mortarul de armare
AQUAPANEL® pentru utilizare mixtă

Varianta 2: Sistem folosind doar AQUAPANEL® Q4 Finish
Această variantă este rapidă şi nu necesită armarea
suprafeţei

Pasul 1
Pentru un nivel de calitate Q1
Se îndepărtează excesul de
adeziv poliuretantic
AQUAPANEL® pentru rosturi.
Întreaga suprafaţă se va amorsa
cu grundul AQUAPANEL® pentru
amorsarea plăcilor.

Pasul 1
Se îndepărtează excesul de
adeziv poliuretantic
AQUAPANEL® pentru rosturi şi
suprafaţă se va amorsa cu
grundul AQUAPANEL® pentru
amorsarea plăcilor.

Pasul 2
Pentru un nivel de calitate Q2
Se aplică pe toată suprafaţa
mortarul de armare
AQUAPANEL® pentru utilizare
mixtă şi se dispune plasa de
armare. Se vine cu un al doilea
strat de mortar şi se nivelează în
aşa fel încât ochiurile plasei să
nu fie vizibile.

Pasul 2
Rosturile se vor armara cu gletul
gata preparat Q4 Finish
AQUAPANEL® şi bandă din fibră
de sticlă. De asemenea cu acest
material se vor acoperi cu un
strat subţire şi capetele
şuruburilor. Orice exces de
material se va îndepărta.

Opţiune suplimentară de
finisare: Pasul 3
Pentru un nivel de calitate Q3
După ce suprafaţa s-a uscat
complet, se şlefuieşte cu un
şmirghel 120 granulaţie.

Pasul 3
La rosturi se va aplica un strat
suplimentar de glet gata
preparat Q4 Finish
AQUAPANEL® de aproximativ

Pasul 4
Pentru un nivel de calitate Q4
Se îndepărtează praful. Se
aplică un strat subţire de glet
gata preparat Q4 Finish
AQUAPANEL®

20 cm, astfel încât să se
suprapună peste primul strat cu
aproximativ 5 cm pe fiecare
margine. Se vor acoperi cu un al
doilea strat şi capetele
şuruburilor. Orice exces de
material se va îndepărta.

Pasul 4
Pentru un nivel de calitate Q3
Se va aplica pe întreaga
suprafaţă gletul gata preparat
Q4 Finish AQUAPANEL® într-un
strat de minim1 mm grosime.
După uscare, suprafaţa probabil
necesită o uşoară şlefuire. Se va
continua aplicarea unui strat în
grosime 0.5 mm. După ce
suprafaţa s-a uscat complet, se
şlefuieşte cu un şmirghel fin de
120 granulaţie.

Pasul 5
Pentru un nivel de calitate Q4
Se va aplica pe întreaga
suprafaţă gletul gata preparat
Q4 Finish AQUAPANEL® într-un
strat de foarte subţire, ce uşterior
se va şlefui.
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Detalii de aplicare

Realizarea golurilor
La realizarea golurilor de ferestre şi uşi se va lua în considerare
cerinţele statice şi se vor creea structururi auxiliare. Bariera contra
vaporilor se recomandă a fi prevăzută la partea dinspre interiorul
peretelui. Necesitatea şi dimensionarea barierei contra vaporilor se
stabileşte prin calcul, conform normativ C107/3 şi C107/6.

Aplicarea foliei de difuzie AQUAPANEL® Tyvek®

Pasul 1
Se fixează substructura în
poziţia corectă, si se aplică
membrana de difuzie
unidirecţională AQUAPANEL®
Tyvek® pornind de jos în sus.

Pasul 4
Următorul rând de membrană se
suprapune peste rândul inferior
cu minim 10 cm, acoperind
inclusiv deschiderile pentru
ferestre şi uşi. În dreptul golurilor
se taie membrana în forma
literei H.
10

cm

Pasul 5
La partea inferioară a golurilor
pentru ferestre se fixează bucăţi
ale membranei de difuzie
AQUAPANEL® Tyvek® (conform
desenului) folosind benzi
autoadezive. Toate imbinările se
vor suprapune cu minim 15 cm.
10

Pasul 2
Membrana de difuzie
unidirecţională AQUAPANEL®
Tyvek® dispusă orizontal (cu
inscripţionarea la exterior) se
prinde cu banda dublu adezivă
de substructură, înainte de
fixarea plăcilor AQUAPANEL®.

Pasul 6
Se pliază membrana de difuzie
AQUAPANEL® Tyvek® şi se
fixează cu banda autoadezivă.

Pasul 3
La partea superioară a golurilor
pentru ferestre şi uşi se fixează
bucăţi ale membranei de difuzie
AQUAPANEL® Tyvek® (conform
desenului) folosind benzi
autoadezive. Toate imbinările se
vor suprapune cu minim 15 cm.

Pasul 7
Se ranforsează colţurile golurilor
(ferestrelor) cu bucăţi de
membrană dispuse la unghi de
45˚. Se va folosi banda
autoadezivă pentru fixarea
acestor bucăţi.

10

cm

cm

Doar la golurile ferestrelor şi uşilor

Îmbinări

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.

Îmbinare în T - perete exterior cu
perete interior, schelet metalic
simplu

Îmbinare în T - perete exterior cu
perete interior, schelet metalic
dublu

Se vor arma colţurile ferestrelor
cu bucăţi suplimentare de plasă
de armare AQUAPANEL®,
dimensiuni 50 x 30 cm, aplicate
aşa cum este prezentat.
30

50

Armarea colţurilor

Racord flexibil cu planşeul de beton

Colţurile sunt întărite prin
aplicarea mortarului adeziv şi
de armare AQUAPANEL®. Pentru
a proteja colţurile se prevede un
profil cornier înglobat în
mortarul de armare
AQUAPANEL® pentru faţade
şi pereţi exteriori

Racord flexibil la partea
superioară a peretelui Knauf
AQUAPANEL® de exterior.
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Detalii de aplicare

Pereţi exteriori şi faţade cu suprafeţe curbe
Curbare pe interior - concav, curbare pe exterior - convex
Concave shape

Convex shape
Convex shape

d

radius
visible side

profilKnauf
Knauf
UW
Knauf
UW runner
UW runner

d

lăţime 300 mm

lăţime 900 mm

mm

mm

mm

12.5

≥ 1000

≥ 3000

d

Unghi α = 180°

Unghi până la α = 180°

Unghi α = 90°

radius

radius

face side

Scara 1:5
visible side

Convex shape

radius

d

face side

Raza de curbură r a plăcii de ciment AQUAPANEL ®

Lungimea arcului L

Convex shape
d
facevizibilă
side
Concave
shape
partea

d

radius

Concave shape
face vizibilă
side
partea

Detalii

d

radius

radius

radius

Concave shape

d

Grosime placă

d

visible side

visible side

Notă: Plăcile de ciment AQUAPANEL® de exterior se vor
modela în stare uscată înainte de instalare. Fisurile fine ce
apar pe suprafaţa plăcii nu vor provoca o scădere a
performanţelor sau stabilităţii plăcilor.
Distanţa profilelor: ≤ 300 mm (raza de curbură).
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Profil pt.
curburi
Knaufixy
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AQUAPANEL®
Cement Board Outdoor

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

®
Knauf sinus flexible
U-connection
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AQUAPANEL
®
Placă de
AQUAPANEL
de flexible
exteriorU-connection profile
Radius
r ofciment
curved
wallKnauf sinus

Radius r of curved wall
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Radius r of curved wall
profil
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UW
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runner
RadiusKnauf
r of curved
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Diblu
Anchoring

®
AQUAPANEL®
Filler - grey
Masă de şpacluJoint
AQUAPANEL
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runner
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Cement Board Outdoor

Montajul plăcilor de ciment AQUAPANEL® pentru exterior cu diferite raze de curbură
Radius 3000 mm

Radius 3000 mm

Plăci cu laţime de 900 mm pentru r ≥ 3.0 m

Radius 1000 mm
Radius 1000 mm

Radius 1000 mm

Radius 1000 mm

Plăci cu lăţime de 300 mm pentru r ≥ 1.0 m
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Necesar de materiale

Perete exterior realizat între planşee: schelet dublu

Partea exterioară
Necesar de materiale: AQUAPANEL®

UM

Consum specific / m2

Plăci de ciment AQUAPANEL® pt exterior (placare simplă)

m2

1.0

Folie de difuzie AQUAPANEL Tyvek StuccoWrap™

m

Şurub AQUAPANEL® Maxi (SN, SB)

buc.

®

®

2

1.1
15 m 2, pt. dist. interax profile 600 mm

Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi

kg

0.7

Bandă de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)

m

2.1

Mortar de armare AQUAPANEL® pentru faţade şi pereţi exteriori

kg

6.3 (grosime strat 4 mm)

Plasă de armare AQUAPANEL®

m2

1.1

Grund AQUAPANEL de exterior pt. aplicare peste mortar

g

100-150

Necesar de materiale

UM

Consum specific / m 2

Profile metalic CW (anticoroziv)

m

4.0 pt. dist. interax profile 600 mm

Profile metalic UW (anticoroziv)

m

1.4

Bandă de etanşare Knauf

m

2.4

®

Scheletul metalic dublu + strat izolator

Bolţ metalic

buc.

6.4

Vată minerală (două straturi)

m

2

Necesar de materiale

UM

Consum specific / m 2

Placă de gips-carton Knauf (placare simplă)

m2

1

Şurub autofiletant TN

buc.

15 m2, pt. dist. interax profile 600 mm

Partea interioară

Masă de şpaclu Knauf Uniflott

kg

0.25

Bandă Knauf din hârtie pt. armare rost

m

0.75

Glet gata preparat Knauf Sheetrock

kg

0.8

Barieră contra vaporilor

m2

1.1

Detalii alcătuire perete exterior realizat între planşee cu schelet metalic dublu

Legendă:
1.	Tencuială decorativă
2.	Grund AQUAPANEL® de exterior pt. aplicare peste mortar
3.	Mortar de armare AQUAPANEL® pentru faţade şi pereţi exteriori

1

+ plasă de armare AQUAPANEL®
3
2

4.	Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi (gri)

9
4

12
7

+ bandă de armare AQUAPANEL® pt. rosturi
5.	Şurub AQUAPANEL® Maxi
6.

11
8
6
8

Placă de ciment AQUAPANEL® pentru exterior

7.	Folie de difutie AQUAPANEL® Tyvek®
8.	Profil metalic Knauf CW (rezistent la coroziune)
9.	Profil metalic Knauf UW (rezistent la coroziune)

10

10.	Vată minerala de sticlă ex: Knauf Insulation 040
11.	Barieră de vapori (valoare sd>100mm)

5

12.	Placă de gips-carton Knauf

Detalii sistem:
Construcţie

Caracteristicile sistemului

Performanţe

Ridicate

Finisajul suprafeţei

Tencuială decorativă

Distanta interax

600 mm

Rezistenţa la foc

30 minute

Izolare fonică (Rw,R)

60dB

Izolare termică (U)

0.28 W/m2K
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Unelte recomandate

pentru realizarea unui perete exterior KNAUF AQUAPANEL®

Dispozitiv (sfoară 25m) pt trasat
Ruletă/metru
Creion
Boloboc

Fierăstrău pendular
Pentru a realiza goluri pentru
cabluri şi ţevi folosiţi un fierăstrău
pendular. 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.

Foarfecă pentru profile metalice

Mașină de înșurubat

Special pentru debitarea
profilelor metalice

Pentru fixarea rapidă a șuruburilor
și pentru a obţine adâncimea
corectă de înşurubare acapului
şuruburilor în plăcile de ciment/
gips-carton.

Cuţit pentru vată
minerală
Utilizat pentru tăierea ușoară a
vatei minerale.

Cutter

Mixer electric cu turaţie mică

Utilizat pentru tăierea plăcilor de
ciment si gips-carton.
Se zgârie/taie întâi faţa plasei de
armare/cartonului. Se întoarce
placa de ciment/gips-carton şi se
rupe la locul crestăturii. Ulterior se
taie plasă de armare/carton pe
cealaltă față.

Folosit pentru amestecarea
mortarelor. Unelta cu 600 rpm
este recomandată.

Fierăstrău circular manual

Mistrie/Driscă

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.

Folositi diferite tipuri de mistrii
pentru a realiza şpăcluirea
rostrurilor.
Pentru asigurarea corectă a
grosimii stratului de material se va
folosi o drişcă cu dinţi.
De exemplu pentru a întinde
mortarul de armare AQUAPANEL®
într-un strat uniform de 4 mm se va
folosi o drişcă cu dinţi de 8 mm.
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Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o
înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă exclusiv la calitatea
materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor.
Proprietăţile fizice, chimice şi mecanice ale produselor, respectiv
caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt valabile
numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform
fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către
compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în
condiţii de prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişele
tehnice, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe
propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de
utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra prezentului
document aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi
extrase din prezentul document necesită aprobare scrisă din partea:Knauf
Gips SRL. Adresa: Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower,
Etj.4, sector 1, 013702 Bucureşti, Romania

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de
construcţie de la stadiul de proiect până la finalizare. Plăcile, accesoriile
şi serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul
dumneavoastră se va materializa aşa cum vă doriţi.

www.KNAUF.ro
www.AQUAPANEL.com
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