ET-3 0205-1465

AQUAPANEL® Cement Board Indoor
Tsementplaat märgadesse ja niisketesse ruumidesse
Mineraa�setest materja�idest va�mistatud sisetööde tsementp�aat
AQ�APANEL® Cement Board Indoor on vastupidav vee ja ha��ituse
suhtes ning pakub erakordset stabii�sust ka kõige niiskemates
tingimustes, isegi kokkupuute� k�ooriga ning on eriti sobiv keraami�iste
p�aatide a�uspinnana. P�aadi esi- ja tagakü�g on armeeritud k�aaskiust
võrguga, otsad on täisnurkse�t �õigatud, pikiservad on tugevduseks
kaetud võrguga (EasyEdge®).
AQ�APANEL® Cement Board Indoor kuu�ub standardi EN 12476
järgi k�assi 2.

OMADUSED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tsementp�aat märgadesse ja niisketesse ruumidesse
100% veekinde�
Öko�oogi�ine ja keskkonnasõbra�ik
Vastupidav ha��itusseente suhtes
Tugev, vastupidav ja �öögikinde�
Lõigatav ka pinnakihi �õikamise ja murdmise tee�
�erge�t ja �ihtsa�t paiga�datav
�uiva�t painutatav raadiuseni kuni 1 m
�aks p�aadivuukide viimist�emise võima�ust
Sobib p�aatimiseks, kui a�uskarkassi samm on 60 cm
�eraami�iste p�aatide kaa� võib o��a kuni 50 kg/m2

KASUTUSALA
AQ�APANEL ® Cement Board Indoor’i kasutatakse sisetööde�
märgades ja niisketes ruumides a�uskarkassi abi� seinte ja �agede
katmiseks. P�aadid sobivad suurepärase�t a�uspinnaks keraami�iste�e
p�aatide�e ja süsteemi kuu�uvate�e paht�ite�e.

Paigaldusaeg seina:
umbes 12 min/m2 (sea�hu�gas kruvid ja vuugi�iim).
Paigaldusaeg lakke:
umbes 18 min/m2 (sea�hu�gas kruvid, vuugi�int ja vuugipahte�).
Aluskarkassi vahekaugused:
• seinte karkassipostid: 60 cm horisontaa�se� paiga�damise� (45 cm
vertikaa�se� paiga�damise�)
• �agede hoideprofii�id: 30 cm

Terviklik kvaliteetne süsteem

�

TEHNILISED ANDMED
Pikkus (mm)

1200/2400/1250/2500

Laius (mm)

900

Paksus (mm)

12,5

l

3

l

1

�aa� (kg/m2)

ca 11

Tihedus kuiva�t (kg/m3)
EN 12467 järgi

ca 750

Paindetugevus (MPa)
EN 12467 järgi

≥7

pH-väärtus

12

Tu�etund�ikkus EN 13501 järgi

A1, mittepõ�ev

PAIGALDAMINE
AQ�APANEL® Cement Board Indoor kinnitatakse vertikaa�se�e
seina- või �aekarkassi�e. O�eneva�t vajadusest võib kasutada ühevõi mitmekihi�ist katmist või kombineerimist �naufi kipsp�aatidega.
Seinte�e paiga�damise� tehakse vuugid vastupidavaks �iimimisega või
vuugipaht�i, �indi ja armeerimisega. Lagede pindade� tugevdatakse
vuugid vuugipaht�i ja –�indiga ning pind armeeritakse. �õik vaja�ikud
tooted on AQ�APANEL® tarneprogrammis.

l

AQ�APANEL® Maxi kruvid

AQ�APANEL® vuugi�int (10 cm)

AQ�APANEL® vuugi�iim (P�)

AQ�APANEL® krunt

l

AQ�APANEL® armeerimisvõrk
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7. Pinna viimistlemine

1. Mõõtu lõikamine
Plaatidele murdejoone kandmine ja
nende murdmine on lihtne. Vedage
ühele küljele terava noaga joon,
lõigates läbi armeerimisvõrgu.
Murdke plaat piki joont ja seejärel
lõigake läbi teise külje
armeerimisvõrk. Tasandage
murdmisel tekkinud karedad kohad
raspliga.

Kaugus
servast
≥ 15 mm.
Variant
2: vertikaalasend
Olenevalt ruumi kõrgusest võib
tekkida vajadus paigaldada
plaadid vertikaalasendisse. Sellisel
juhul veenduge, et need on loodis
�isatava
p�aadi kõrgus on
ja uue
plaadirea
vähemalt 400 mm.

2.3.Karkassi
ehitamine
ja esimese plaadi
Kruvidega
kinnitamine
joondamine
Kinnitage sisetööde tsementplaadid
®
AQUAPANEL
Indoor
karkassile
Parimate
tulemuste
saavutamiseks
®
AQUAPANEL
Maxi
kruvidega.
soovitame
kasutada
Knaufi
kergeid
Keerake kruvid
kõigepealt
metallprofiile.
Metallprofiilide
tsementplaatide
kasutamine
tagab keskele
täpsusening
ningliikuge
sealteiotste
jaega
servade
suunas.
need
nihku
väändu
Veenduge paigaldamise
kokkutõmbumise
või vee ajal,
et tsementplaadid
sissetungimise
mõjul.toetuvad
Plaatide
karkassile.
horisontaalseks
ja vertikaalseks

➆
➃

➈ ➇

SAUNAD JA SPA-KESKUSED

®
®

Keerake kruvid kõigepealt
tsementplaatide keskele ning liikuge
sealt otste ja servade suunas.
Veenduge paigaldamise ajal,
et tsementplaadid toetuvad
karkassile.

Kruvide vahekaugus ≤ 250 mm.
Kaugus servast ≥ 15 mm.

≥ 15 mm nurgast

≤ 250 mm

4. Järgmise plaadi
paigaldamine
Variant 1: horisontaalasend
Paigaldage järgmine sisetööde
tsementplaat AQUAPANEL® Indoor
ja veenduge, et plaat on nii
horisontaal- kui ka vertikaalsihis
loodis. Kinnitage plaat kruvidega
karkassi külge. Järgmiste plaatide
paigaldamisel jälgige, et vertikaalvuugid ei satuks kohakuti ja nende
vahele jääks vähemalt ühe
profiilivahe pikkune vahe.

➂

värvida. Kasutada võib enamikku
Plaatimine
levinud värvisüsteeme, näiteks
Keraamiliste plaatidega katmise
vesiemulsioonvärvid, matid
korral (plaadi mõõdud ≤ 600 mm x
emailvärvid, polümeervärvid või
600 mm) kasutage elastset
epoksiidvärvid.
plaadiliimi. Plaadiliim peab
1. AQUAPANEL®
vastama
standardi
ENsaavutamiseks
12004
Kvaliteediklassi
Q4
kohaselt
vähemalt
klassi C2
katke kogu
ettevalmistatud
®Cement Board Indoor
nõuetele.
Plaatide
kaal
50
(pahteldatud
ja armeeritud)
pind ruumi metallprofiil Knauf
2.kuni:
märja
kg/m²
(suuremate
ja
raskemate
viimistluspahtliga AQUAPANEL®
CW 100*50 (või 95, kuid külje
plaatide
Q4. korral tuleb kasutada
täiendavaid abinõusid). laius 40 mm)

1. AQUAP
Cemen
AQUAPANEL Indoor➈ ➇
2. märja ru
CW®100
Sisetööde tsementplaat AQUAPANEL
I
laius 4
Siseseintele
paigaldamine
3. mineraa
3. mineraalvill Knauf (100 mm)
4. aurutõk
Pahteldamine
4. aurutõkkekiht (PE-kile)
➄ ➁ ➀ 5. AQUAP
➄ Sisetööde➁tsementplaadid
➀ 5. AQUAPANEL®
AQUAPANEL Indoor saab
Cemen
Cement
Board Indoor
värvimiseks ette valmistada,
kui
➅
➅ teha neil lauspahteldus6.valge
6. kruvi AQ
vuugikruvi
AQUAPANEL® Maxi
Tasandage
koguAQUAPANEL
pind. Kandke
pinnapahtliga
➆
7. vuugiliim
➆ja(minimaalne
7. 4laiune
vuugiliim
AQUAPANEL® (PU)
peale vähemalt
20 cm
kihi paksus
mm).
Tasandage kogu
Kand
7.
EdasineAQUAPANEL
viimistlus
8. pind.
puitalus
viimistluspahtli
Q4
8. puitaluskarkass, kinnitus
Plaatidele tuleb paigaldada
peale vähemalt 20 cm laiune
kiht (mis ulatub
5 cm ülekohal
esimese
kruvide
Plaaditud
seinaosa
kruvidega
metallprofiilide
külge
,
armeerimisvõrk
AQUAPANEL
viimistluspahtli AQUAPANEL
kihi serva).
Katke
kinnitusvahendite
asuva
pinna
viimistlemine
9.5 sisevoo
mis
kaetakse
valge
vuugija
kiht (mis ulatub
cm üle esim
9. sisevoodrilaudis
pead ja lihvige konarused
maha.
®

®

®

®

kvaliteediklassini
Q4 ®.
pinnapahtliga
AQUAPANEL
Kandke
Katke 20viimistluspahtel
cm laiust
viimistluskellut
Kvaliteediklassi
Q2 saavutamiseks
®
AQUAPANEL
Q4
15õhuke
cm laiuse
kasutades
kõik
plaatimata
pinnad
kandke
peale
veel
üks
valge
roostevabast
terasestAQUAPANEL
viimistluskellu
®
täielikult
viimistluspahtliga
vuugija pinnapahtli
®
®
abil
vuugiliimiga
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Q4.
Katke
pahtliga
kiht ja tasandage kogu pind.
(PU)
täidetud nähtavatele
vuugikohtade
konarused ja siluge
Kui
see on kuivanud,
võib pinna
vuukidele.
Suruge
klaaskiust
50üle
mm
pind tasaseks.
Vajaduse
korral
värvida.
Kasutada võib
enamikku
laiune
vuugikattelint
keskeleon
lihvige liivapaberiga.pahtli
Kui nõutav
levinud
värvisüsteeme,
näiteks
nii,
et lint
kataksQ4,
vuugid.
Kandke
kvaliteediklass
kandke
pinnale
vesiemulsioonvärvid,
matid
vuugilindi
peale
õhuke
kiht
veel üks kiht
viimistluspahtlit
®
emailvärvid,
polümeervärvid
viimistluspahtlit
AQUAPANELvõi
Q4.
AQUAPANEL® Q4.
epoksiidvärvid.
Eemaldage üleliigne pahtel.
Laske sellel ligikaudu 24 tundi
Kvaliteediklassi
Q4 saavutamiseks
Katke
kruvipead
kuivada
ja lihvigeviimistluspahtliga
pind
®
katke
kogu ettevalmistatud
AQUAPANEL
Q4. Vajaduse
korral
liivapaberiga (teralisus
120 või
(pahteldatud
ja pahtli
armeeritud)
pind
lihvige
pärast
kuivamist
peenem). Eriti sileda1.
pinna
metallprofiil
Knauf
®
viimistluspahtliga
AQUAPANEL
maha
kruviavade
kohal
asuvad
saamiseks kasutage näiteks
2. AQUAPANEL®
Q4.
konarused.
elektrilist ekstsentriklihvijat.

kihi serva). Katke kinnitusvah
pead ja lihvige konarused m
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➀

➀
➂

6. Kruntimine

➃

CD 60*27*06

➂
Cement Board Indoor

Värvimine
3. kruvi
AQUAPANEL® Maxi
Sõltuvalt kasutusotstarbest
ja
nõuetest võib kasutada
4. vuugilint AQUAPANEL® (10
vesiemulsioonvärve, silikaatvärve
koos vuugipahtliga
või lateksvärve.

➁

➁

➃

AQUAPANEL
➄Märkus: plaaditud seinaosa
kõrgus

®

cm)

Joint Filler ➄
AQUAPANEL®

sisetööde
krunt
peab moodustama >5.
50%
seina
kogukõrgusest.
Interior Primer

➅Ei sobi kohtadesse, kus
6. esineb
valmispahtel AQUAPANEL➅
®

Q4 Finish

Järvevane tee 7B, 10112 Tallinn
Tel 651 8690
Faks 651 8691

VEDU JA LADUSTAMINE

Knauf Tallinn UÜ
E-post: info@knauf.ee
www.knauf.ee
www.aquapanel.com

www.knauf.ee
www.aquapanel.com

Katke 20 cm laiust viimistlusk
kasutades kõik plaatimata pi
täielikult viimistluspahtliga
AQUAPANEL® Q4. Katke pa
vuugikohtade konarused ja s
pind tasaseks. Vajaduse korr
lihvige liivapaberiga. Kui nõ
kvaliteediklass Q4, kandke p
veel üks kiht viimistluspahtlit
AQUAPANEL® Q4.

Laske sellel ligikaudu 24 tund
kuivada ja lihvige
pind
1. metallp
liivapaberiga (teralisus 120
2.
AQUAP
peenem). Eriti sileda pinna
Cemen
saamiseks kasutage
näiteks
elektrilist ekstsentriklihvijat.
3. kruvi AQ

Värvimine 4. vuugilin
Sõltuvalt kasutusotstarbest ja
koos vu
nõuetest võib kasutada
AQUAP
vesiemulsioonvärve,
silikaatv
või lateksvärve.
5. sisetöö

Märkus: plaaditudInterior
seinaosa
peab moodustama > 50% se
6.
valmisp
kogukõrgusest.

Q4 Fini

Ei sobi kohtadesse, kus esine
veepritsmeid.
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Knauf
Tallinn UÜ
Knauf Tallinn
UÜ

➂

➃

➃

veepritsmeid.

VEDU JA LADUSTAMINE

➀

4. AQUAPANEL®
Cement Board Indoor
Pahteldamine
Sisetööde tsementplaadid
5. kruvi AQUAPANEL® Maxi Screw
➇
AQUAPANEL Indoor saab ➈
6. vuugiliim AQUAPANEL® (PU)
värvimiseks ette valmistada, kui
7. valge
sisetööde
krunt
teha neil lauspahteldus
vuugija pinnapahtliga AQUAPANEL
AQUAPANEL® Interior Primer
(minimaalne kihi paksus 4 mm).
8. plaadiliim Knauf Flexkleber
Plaatidele tuleb paigaldada
koos niiskuskaitsesüsteemiga
armeerimisvõrk AQUAPANEL ,
<330x330 mm)
mis kaetakse valge vuugi-(plaadid
ja
.
pinnapahtliga AQUAPANEL
9. keraamiline
plaat

7.
viimistlemine
KuiPinna
see on kuivanud,
võib pinna üle

AQUAPANEL® (PU) peale enne
järgmise plaadi paigaldamist. Laske
vuugist välja paisunud vuugiliimil
Sisetööde
tsementplaadi
®
(PU) tahkuda ja
AQUAPANEL
®
AQUAPANEL
vuukide
seejärel
saate Indoor
liigse liimi
maha
6. Kruntimine
tugevdamiseks
kasutatakse
liimimist.
kraapida (tavaliselt järgmisel
®
Enne plaatimist või pinnaviimistlust
Vajutage
päeval).tsementplaat AQUAPANEL
tuleb
sisetööde
tsementplaadid
Indoor tihedalt vastu liimiga kaetud
®
Kuivas
kohas asuvad
vuugid
seinte,
Indoor
kruntida
AQUAPANEL
eelmise
plaadi
serva.
lae
ja põranda®-ivahel
tuleb täita
plaadikrundiga.
AQUAPANEL
Juhul
kui
soovime
vuugid
täita
püsiva elastse täitematerjaliga.
valge
vuugi- ja pinnapahtliga
Paisumisvuukide
vahe peaks olema
®
AQUAPANEL
, jätke
plaatide
seintes
vähemalt
7,5
(7,2) m.
7. Edasine
viimistlus
vahele 3–5 mm laiune vuuk,
Plaaditud
seinaosa
kohal
kasutades
selleks
sobiva paksusega
UUS pinna viimistlemine
asuva
materjalitükki.
kvaliteediklassini Q4 Kandke
Variant
2: valge
vuugi- ja® Q4
viimistluspahtel
AQUAPANEL
®
pinnapahtel
AQUAPANEL
15 cm laius roostevabast
terat
koos
vuugilindiga
(10 cm)
viimistluskellu abil vuugiliimiga
® täita valge
Kõik
vuugid tuleb
AQUAPANEL
vuugija
pinnapahtliga
(PU) täidetud
nähtavatele
®
AQUAPANEL
vuukidele. Suruge klaaskiust 50 mm
ning
seejärel
katta vuugilindiga
laiune
vuugikattelint
pahtli keskele
®
(10vuugid.
cm) nii,Kandke
et lindi
AQUAPANEL
nii, et lint kataks
keskkoht
jääb
vuugi
kohale.
vuugilindi
peale
õhuke
kiht Lindi
katmiseks
kandkeAQUAPANEL
sellele õhuke® Q4.
viimistluspahtlit
valge
vuugi- jaüleliigne
pinnapahtli
Eemaldage
pahtel.
AQUAPANEL® kiht. Paisumisvuukide
Katke kruvipead viimistluspahtliga
vahe peaks olema
vähemalt 15 m.
AQUAPANEL® Q4. Vajaduse korral
lihvige pärast pahtli kuivamist
maha kruviavade kohal asuvad
konarused.

Enne plaatimist või pinnaviimistlust
tuleb sisetööde tsementplaadid
AQUAPANEL® Indoor kruntida
AQUAPANEL®-i plaadikrundiga.

➁

®

LAED

LAED

➃

1. niiskus
Knauf G
2. metallp
(või 66
kuid kü
3. minera
4. AQUAP
Cemen
5. kruvi AQ
6. vuugilii
7. sisetöö
AQUAP
8. plaadili
koos n
(plaadi
9. keraam

Kvaliteediklassi Q2 saavutamiseks
kandke peale veel üks õhuke valge
vuugi- ja pinnapahtli AQUAPANEL®
kiht ja tasandage kogu pind.

➈ ➇
Sisetööde tsementplaat
Siseseintele paigaldamine

3. Kruvidega kinnitamine

➅➄

®

5. Vuukide
täitmine
Variant
2: vertikaalasend
Olenevalt
kõrgusest võib
Variant ruumi
1: vuugiliim
tekkida
vajadus ®paigaldada
(PU)
AQUAPANEL
plaadid
vertikaalasendisse.
Sellisel
Hea nakkuvuse
saavutamiseks
juhul
veenduge,
et
need on ®loodis
(PU)
vuugiliimiga AQUAPANEL
japuhastage
uue plaadirea
kõrgus
onmärja
plaadi
servad
vähemalt
400Kandke
mm. vuugiliim
pintsli abil.

Sisetööde tsementplaate
AQUAPANEL® Indoor saab
paigaldada nii horisontaal- kui ka
vertikaalasendisse.

➀

®

SAUNAD JA SPA-KESKUSED

Esimese plaadi joondamine
Joondage esimene sisetööde
tsementplaat AQUAPANEL® Indoor
pikuti profiillidele vesiloodi abil.

➁

®

®

paigaldamiseks paigutage profiilid
vahedega 600 mm. Siiski võib
kasutada ka karkassi.
puitkarkassi.

korral (plaadi mõõdud ≤ 600 mm x
1. niiskuskindlam kipsplaat
600 mm) kasutage elastset
Knauf GREEN (2 kihti)
plaadiliimi. Plaadiliim peab
vastama standardi EN
2.12004
metallprofiil Knauf CW 75*50
kohaselt vähemalt klassi C2
(või5066-95 mm,
nõuetele. Plaatide kaal kuni:
kg/m² (suuremate ja raskemate
kuid külje laius ĥ40 mm)
plaatide korral tuleb kasutada
3. mineraalvill Knauf (75 mm)
täiendavaid abinõusid).

➆

≤ 250 mm

tsementplaat
AQUAPANEL
Indoor
Juhul kui soovime
vuugid täita
javalge
veenduge,
on nii
vuugi-etjaplaat
pinnapahtliga
horisontaalvertikaalsihis
UUS kui®ka
AQUAPANEL
, jätke
plaatide
loodis.
vaheleKinnitage
3–5 mm plaat
laiunekruvidega
vuuk,
karkassi
külge.
Järgmiste
kasutades
selleks
sobivaplaatide
paksusega
paigaldamisel
materjalitükki.jälgige, et vertikaalvuugid ei satuks kohakuti ja nende
vahele jääks vähemalt ühe
profiilivahe pikkune vahe.

®
aat AQUAPANEL
Indoor
Kinnitage sisetööde tsementplaadid
AQUAPANEL Indoor karkassile
AQUAPANEL Maxi kruvidega.
e

adi

≥ 15 mm nurgast

➅➄
Sisetööde tsementplaadi
AQUAPANEL® Indoor vuukide
4. Järgmise plaadi
tugevdamiseks kasutatakse liimimist.
paigaldamine
Vajutage tsementplaat AQUAPANEL®
Indoor tihedalt
vastu liimiga kaetud
Variant
1: horisontaalasend
eelmise plaadi
serva.
Paigaldage
järgmine
sisetööde

➂

➂Plaatimine
Keraamiliste plaatidega katmise

Kruvide vahekaugus ≤ 250 mm.

