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prezentacja firmy również w tomie materiaŁy BUDowLane/ eLewacje i faSaDy

Przyczyną spękania okładziny ceramicznej lub w ekstremalnym przypadku odpadnięcia 
okładziny z płytek ceramicznych jest stosowanie płyt gipsowo-kartonowych jako podłoża pod 
płytki o ciężarze pow. 15 kg/m2. Aprobata Techniczna dla płyt g-k stwierdza, że jest to wartość 
graniczna. Stosowanie okładzin cięższych, szczególnie w warunkach podwyższonej wilgotności, 
skutkuje odspojeniem się kartonu od rdzenia gipsowego. 
Właściwości płyty cementowej AQUAPANEL®:

 ekstremalnie mocna i sztywna; pod wpływem wody nie pęcznieje, nie mięknie, nie rozwarstwia 
się, nie ulega rozpadowi, nie pogarsza swoich właściwości

 jest odporna na działanie grzybów i pleśni
 wykazuje wysokie parametry odporności mechanicznej, izolacyjności akustycznej oraz 
w zakresie ogniochronności. 

Obróbka i montaż są zbliżone do technologii z użyciem płyt g-k. Płytę cementową można przeciąć 
zwykłym nożem i złamać. Nie wymaga wcześniejszego nawiercania. Przykręca się ją bezpośrednio 
do konstrukcji metalowej lub drewnianej. 
Zastosowania płyty cementowej AQUAPANEL®:

 wewnątrz obiektów – płyta AQUAPANEL® Indoor 
 na zewnątrz budynków – płyta AQUAPANEL® Outdoor 
 w wewnętrznych systemach podłogowych – płyta AQUAPANEL® Floor. 

Powszechnie płyty cementowe AQUAPANEL® stosujemy wewnątrz. Produkt ten stanowi idealną 
okładzinę lekkich konstrukcji szkieletowych w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Dzięki niemu 
możemy bezawaryjnie stosować systemy suchej zabudowy w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności, wykorzystując w pełni lekką zabudowę przy wykonywaniu sufitów podwieszanych, 
ścianek szkieletowych czy różnego typu obudów. Konstrukcja nośna może być zarówno drewniana 
jak i metalowa, identyczna jak stosowana przy montażu płyt gipsowych. 

Typowe miejsca zastosowań płyty AQUAPANEL® Indoor to: łazienki, kuchnie, piwnice, sauny, baseny, garaże, kominki. Płyta 
okładzinowana jest najczęściej płytkami ceramicznymi, można jednak stosować gładzie cementowe lub cementowo-wapienne oraz 
tapetowanie tapetą z włókna szklanego. Na bazie płyty cementowej mogą być również wykonywane inne nietypowe elementy 
narażone na duże obciążenia mechaniczne i jednocześnie wilgocią – jak blaty robocze w kuchni. 

Obszarem coraz większego wykorzystywania systemów suchej zabudowy są systemy podłogowe. Płyta AQUAPANEL® Floor to 
produkt specjalnie stworzony do wykonania takiej podłogi. Jest to płyta o wymiarze 600 x 600 mm i grubości 22 mm. Dodatkowo 
może być aplikowana 10 mm warstwą wełny mineralnej, o ciężarze 34 kg/m2. 
Zastosowania AQUAPANEL® Floor : 
 idealna do modernizacji podłóg, zwłaszcza w obiektach remontowanych
 w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci, takich jak wejścia czy łazienki 
 doskonale sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym

Przełom w budownictwie stanowi możliwość wykorzystania ogromnych zalet suchej zabudowy do budowy ścian zewnętrznych 
i elewacji, co przed wprowadzeniem na rynek płyty cementowej wydawało się nie do pomyślenia. AQUAPANEL® Outdoor to 
bardzo dobra alternatywa dla konwencjonalnych materiałów, stosowanych na zewnątrz. Materiał budowlany jakim jest płyta 
cementowa AQUAPANEL® ze względu na swoje wszechstronne zastosowanie i doskonałe właściwości techniczne jest w stanie 
zaspokoić najbardziej wyszukane oczekiwania projektanta, inwestora, wykonawcy wreszcie użytkownika, zapewniając wieloletnie 
bezawaryjne korzystanie z obiektów.
Więcej informacji uzyskacie Państwo u naszych doradców technicznych i na stronach www.knauf.pl. Zapraszamy do współpracy. 

PRZEŁOM W SUCHEJ ZABUDOWIE – PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® 
Specjalistyczny materiał płyta cementowa AQUAPANEL® jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku budowlanego. Powszechne stosowane w budownictwie systemy suchej 
zabudowy kojarzone z zastosowaniem płyty gipsowo-kartonowej, nie zawsze są stanie sprostać oczekiwaniom inwestora oraz wymaganiom projektanta, który staje przed 
rozwiązaniem konkretnego problemu. 
W pomieszczeniach w których poziom wilgotności jest znaczny (kuchnie, łazienki, piwnice, ogrody zimowe, sauny, baseny w hotelach, restauracje, obiekty sportowe, centra 
rozrywki), wymagane jest użycie materiałów specjalistycznych.
Natężenie wilgotności, jej długotrwałe działanie oraz negatywny wpływ warunków zewnętrznych, np. temperatury, prowadzi do destrukcji wielu materiałów budowlanych: 
uszkodzenia tynku zewnętrznego, zawilgocenia ściany osłonowej budynku, utraty parametrów izolacyjności cieplnej i akustycznej, zagrzybienia i pokrycia pleśnią ściany i jej 
okładziny, popękania okładziny (np. płytek ceramicznych), odklejenia się okładziny czy uszkodzenia fug. 
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ElastycznE podEjściE – szybka i niEskomplikowana rEalizacja

ograniczEniE występowania 
mostków tErmicznych 
– optymalny wariant konstrukcji
Konstrukcja ściany zewnętrznej niewentylowanej montowanej do stropów (od czoła płyt 

stropowych): podwójny szkielet

Ściana zewnętrzna odsunięta od stropów to specjalny wariant konstrukcyjny stosowany 
wszędzie tam, gdzie liczy się jak najkorzystniejsza charakterystyka cieplna budynku. Ten 
rodzaj konstrukcji to idealny wybór np. dla budynków biurowych i  mieszkalnych w droższych 
lokalizacjach miejskich. Poprzez wysunięcie izolacji przed stropy stworzono optymalny 
wariant rozwiązania, pozwalający zminimalizować występowanie mostków termicznych. Zimą 
zapewnia to mniejsze straty ciepła, a latem bardziej komfortowy klimat pomieszczeń.

optymalny 
komfort klimatyczny wnętrza
Konstrukcja wentylowana — izolacja budynku z okładzinowaną ścianą zewnętrzną; 

pojedynczy szkielet i płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor Climateshield. 

Zastosowanie do budynków niskich.

Deszczoodporna okładzina chroniąca niskie budynki (szkło, drewno, cegła, kompozyty z włóknem 
szklanym, winyl itp.) wymaga dodatkowo podłoża odpornego na wpływy atmosferyczne. 
Konstrukcja tworzy izolację budynku (niepalną klasy A1) sprawdzoną w cyklu mróz-odwilż 
i chronioną wentylowaną okładziną. Długotrwałą ochronę przed wilgocią i wiatrem zapewnia 
płyta cementowa AQUAPANEL® Outdoor Climateshield (8 mm), zastosowana jako podłoże pod 
system okładzinowania, a rodzaj konstrukcji jest odpowiedni dla tych lokalizacji, w których nie 
następuje degradacja materiału pod wpływem ulewnych deszczy i gdzie obciążenie wiatrem nie 
przekracza 1,55 kN/m2 (w przybliżeniu odpowiada budynkowi z 4 kondygnacjami).

ułatwiEnia w rEnowacji
Wykonanie zewnętrznej ściany osłonowej: projekt renowacyjny z jednoczesną poprawą 

izolacyjności termicznej

Zastosowanie materiałów KNAUF AQUAPANEL® Exterior Wall do konstrukcji ścian zewnętrznych 
sprawdza się doskonale w projektach wymagających renowacji fasad, zwłaszcza tych, które 
nie spełniają współczesnych wymagań dotyczących oszczędności energii. System jest lekki, 
łatwy w montażu, nie narusza statyki obiektu — nie wymaga więc specjalnych wzmocnień 
podstawowej konstrukcji budynku i można go zastosować przy jedynie minimalnej ingerencji 
w spokój użytkowników. Zwiększona izolacyjność termiczna nie tylko pomaga zaoszczędzić 
na ogrzewaniu, ale wpływa również na pozytywny wizerunek właścicieli obiektu poprzez 
widoczny przejaw dbałości o środowisko naturalne.
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Ściany zewnętrzne w konstrukcji suchej zabudowy – kompletne systemy

Konstrukcja ściany zewnętrznej niewentylowanej 

montowanej między stropami: podwójny szkielet

Budynki biurowe należą do obiektów o podwyższonych 
wymaganiach w zakresie izolacyjności termicznej, 
bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności 
akustycznej. Montaż ściany z podwójnym szkieletem 
między stropami jest szybki i nieskomplikowany.


