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Ne odlašajte,
izberite AQUAPANEL®

Hitro, robustno in gospodarno:  
celovite zunanje stene pri  
suhomontažni gradnji 
Zunanja stena Knauf AQUAPANEL® 
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Postanite strokovnjak za fasade s 
suhomontažno gradnjo – z zunanjo 
steno Knauf AQUAPANEL® 
Zunanja stena Knauf AQUAPANEL® je zmogljiva in dovršena 
suhomontažna. Tako lahko izvajalci suhomontažnih gradenj sedaj 
svoje strokovno znanje izkoristijo tudi za fasade. 

Vsak standardni gradbeni tip obsega cementne plošče AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor in pribor za oblikovanje površine, profile, 
izolacijski material Knauf Insulation in mavčne plošče, fugirne mase  
ter številne možnosti oblikovanja notranjih sten.

Knauf vam nudi vse, kar potrebujete za zunanjo suhomontažno 
konstrukcijo. Tako boste prihranili čas za nabavo različnih gradbenih 
elementov več ponudnikov. 

Ta brošura je namenjena uporabnikom in prikazuje montažo zunanjih 
sten Knauf AQUAPANEL® ter pripravo notranjih in zunanjih površin  
za nadaljnjo obdelavo. Prikazani so posamezni koraki montaže za 
vstavljeno enojno konstrukcijo. 

www.Knauf-AQUAPANEL.com



Folija je posebna klimatska 
membrana iz zelo finih vlaken in 
z grobo krepasto strukturo. Deluje 
kot vodna zapora od zunaj 
navznoter in omogoča difuzijo 
pare od znotraj navzven. Zaradi 
svoje strukture je folija optimalna 
za zahteve plošč AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor v sistemih 
z direktno oblogo. Kot sloj,  
ki odvaja vodo, jo vstavimo 
neposredno za oblogo.

Širina: 1,5 m 
Dolžina: 75 m 
m2/rolo: 112,5 m2

Oblika dobave:  
16 rol na paleto

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ (vodoneprepustna folija)
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Obloga

Plošča je idealna nosilna 
površina za omet in primerna za 
številne druge obloge kot so 
barvni premazi ali klinker. Jedro 
gradbene plošče je izdelano iz 
portlandskega cementa in 
dodatnih snovi ter z obeh strani 
armirano z mrežico iz steklene 
tkanine. Prečni robovi so 
odrezani ravno, vzdolžni pa 
ojačani z mrežico iz steklene 
tkanine (EasyEdge®).

Širina: 900 mm
Dolžina: 1200/2400/ 
1250/2500 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: pribl. 16 kg/m2

Število plošč:
50 kosov na paleto  
(900 x 1200); (900 x 1250)
25 kosov na paleto  
(900 x 2400); (900 x 2500)
Neto teža na paleto:  
min. 864/maks. 900 kg

Širina: 1200 mm
Dolžina: 900/2000/2400 / 
2500/2800/3000 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: pribl. 16 kg/m2

Število plošč:
50 kosov na paleto  
(1200 x 900)
30 kosov na paleto  
(1200 x 2000); (1200 x 2400);  
(1200 x 2500); (1200 x 2800); 
(1200 x 3000)
Neto teža na paleto:  
min. 864/maks. 1728 kg

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

Zunanja stran
Paleta izdelkov

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield 
Plošča je najboljša rešitev za 
dolgoročno zaščito gradbene 
substance pred vlago in vetrom za 
obešenimi fasadami, odpornimi 
proti močnim nalivom, in za 
predstenskimi konstrukcijami. 
Primerna je za okolje, kjer je 
obremenitev vetra manjša od 1,55 
kN/m2 (to ustreza stavbi s 4 
nadstropji). Jedro gradbene plošče 
je izdelano iz portlandskega 
cementa in dodatnih snovi in je  
z obeh strani armirano z mrežico 
iz steklene tkanine. Čelni robovi  
so odrezani robovi pa ojačani z 
mrežico (EasyEdge®). 

Širina: 900 mm
Dolžina: 1200/2400/ 
1250/2500 mm
Debelina: 8 mm
Teža: pribl. 10,5 kg/m2

Neto teža na paleto:
min. 907,2/maks. 945 kg
Širina: 1200 mm 
Dolžina: 900/2400/2500 mm
Debelina: 8 mm
Teža: pribl. 10,5 kg/m2

Število plošč:  
80 kosov na paleto  
(900 x 1200); (900 x 1250); 
(1200 x 900)  
40 kosov na paleto  
(900 x 2400); (900 x 2500); 
(1200 x 2400); (1200 x 2500)
Neto teža na paleto:  
min. 907,2/maks. 1260 kg
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Pritrjevanje

Vijaki AQUAPANEL® Maxi

Razviti so bili posebej za 
pritrjevanje plošč AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor in 
AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor Climateshield na 
podkonstrukcijo. Obe različici,  
z iglasto konico ali z vrtalno konico, 
imata ugreznjeno glavo. Vijaki 
imajo posebno proti korozijsko 
zaščito, ki vzdrži 720 ur pri 
testiranju v slani meglici.

Oblika dobave:
SN 39: 500 kosov na karton 
SN 25: 1000 kosov na karton
SN 55: 250 kosov na karton
SB 39: 250 kosov na karton
SB 25: 250 kosov na karton

Vijaki na traku po naročilu.

Kovinska podkonstrukcija Lesena podkonstrukcija

Debelina kovine 0,6 – 0,7 mm Debelina kovine 0,8 – 2,0 mm

Enoslojna obloga Dvoslojna obloga Troslojna obloga Enoslojna obloga Dvoslojna obloga Enoslojna obloga Dvoslojna obloga

Vijaki AQUAPANEL® Maxi SN 25 ✓

Vijaki AQUAPANEL® Maxi SN 39 ✓ ✓ ✓

Vijaki AQUAPANEL® Maxi SN 55 ✓ ✓

Vijaki AQUAPANEL® Maxi SB 25 ✓

Vijaki AQUAPANEL® Maxi SB 39 ✓ ✓

Fasadni vijaki AQUAPANEL® SN 40 ✓
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Obdelava fug

Fugirna masa na osnovi cementa 
se uporablja za zapolnitev fug in 
pred polaganjem fugirnega traku 
AQUAPANEL® (10 cm) za plošče 
AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor in AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor 
Climateshield. Nanjo lahko 
polagamo zunanji armirni trak 
AQUAPANEL® (33 cm) pred 
nanosom barve.

Oblika dobave:  
20 kg na vrečo
48 vreč na paleto

Mrežica iz steklenih vlaken z 
alkalno obstojnim premazom se 
uporablja na zunanjih površinah 
za ojačitev stikov med ploščami 
na zunanjih površinah z ometom, 
klinkerjem in drugimi površinami.
Vtisnemo ga v sivo fugirno maso 
 AQUAPANEL®.

Širina: 10 cm
Dolžina: 50 m

Oblika dobave: 
12 rol na karton

Siva fugirna masa AQUAPANEL®  

Fugirni trak AQUAPANEL® (10 cm)

Paleta izdelkov
Zunanja stran

Uporabljamo ga za ojačitev 
stikov plošč AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor, če bomo 
nanje nanašali barvni premaz. 
Prav tako lahko z njim ojačamo 
odprtine.

Širina: 33 cm
Dolžina: 50 m

Oblika dobave: 
12 rol na karton

Zunanji armirni trak AQUAPANEL® 
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Ometanje in grundiranje

Sestoji iz protlandskega cementa 
in je ojačana z umetno smolo. 
Uporabljamo jo kot omet na 
ploščah AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor. Debelina nanosa 
je najmanj 5 – 7 mm. Čas 
strjevanja: 1 dan na mm 
debeline materiala. 

Lepilna in armirna malta AQUAPANEL®

Omet na osnovi cementa za 
tankoslojni nanos na celi površini 
do debeline 5 mm na plošče 
AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor. Debelina nanosa 
najmanj 4 – 6 mm. Čas 
strjevanja: 1 dan za celotno 
debelino sloja.

Oblika dobave:  
25 kg na vrečo
42 vreč na paleto

Bela lepilna in armirna malta AQUAPANEL®

Širokozankasta mrežica iz 
steklenih vlaken je alkalno 
obstojna in jo uporabljamo za 
armiranje lepilne in armirne 
malte AQUAPANEL® ali bele 
lepilne in armirne malte 
AQUAPANEL® na zunanjih 
površinah. 
 

Teža: 160 g/m2

Širina: 100 cm
Dolžina: 50 m

Oblika dobave: 
30 rol na paleto

Mrežica AQUAPANEL®

Oblika dobave: 
25 kg na vrečo
42 vreč na paleto
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Zaključni omet

Mineralni zaključni omet AQUAPANEL®

Uporablja se za fasade z 
zrnatostjo 2 mm za nanos na omet 
iz lepilne in armirne malte 
AQUAPANEL® ali bele lepilne in 
armirne malte AQUAPANEL®. 
Izdelek ustreza razredu gradiva 
A1. Je difuzijsko odprt in 
vodoodbojen. Lahko ga obdelamo 
ročno ali strojno. Z različnim 
orodjem in različno obdelavo 
lahko oblikujemo poljubne 

strukture, dobavljiv pa je v 212 
barvnih odtenkih. 
Na mineralnem zaključnem ometu 
uporabljamo izravnalni premaz 
AQUAPANEL®.

Oblika dobave:  
30 kg na vrečo
36 vreč na paleto

Premaz je iz silikonske smole in 
je bil razvit posebej za 
prilagajanje barv mineralnega 
zaključnega ometa 
AQUAPANEL®. Izravnalni 
premaz ima dolgo življenjsko 
dobo in je vodoodbojen. 
Dobavljiv je v 212 barvnih 
odtenkih. 

Oblika dobave: 
12,5 l/vedro
32 veder na paleto

Izravnalni premaz AQUAPANEL®

Paleta izdelkov

Temeljni premaz je za uporabo 
že pripravljena belo obarvana 
vodna emulzija za grundiranje 
ometov, kadar se bo uporabljal 
zaključni omet AQUAPANEL®.  
Ko se premaz posuši, postane 
bel. S premazom uravnavamo 
vpojnost podlage.
 

Temeljni premaz AQUAPANEL®

Oblika dobave:  
15 kg vedro
24 veder na paleto

Zunanjost
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Za uporabo že pripravljen 
pastozni zaključni omet zrnatosti 
2 mm se uporablja za nanos na 
omet iz lepilne in armirne malte 
AQUAPANEL® ali bele lepilne in 
armirne malte AQUAPANEL®.
Omet na osnovi silikona in 
umetne smole AQUAPANEL® je 
difuzijsko odprt in ga lahko 
nanašamo strojno ali ročno. 

Izdelek je prožen in pod 
normalnimi pogoji lahko 
prevzema termične in higrične 
spremembe dolžine. Omet je 
dobavljiv v 212 barvnih 
odtenkih. 

Oblika dobave: 
25 kg vedro
24 veder na paleto 

Omet na osnovi silikona in umetne smole AQUAPANEL®

Za uporabo že pripravljen pas
tozni zaključni omet zrnatosti  
2 mm se uporablja za nanos na 
omet iz lepilne in armirne malte 
AQUAPANEL® ali bele lepilne in 
armirne malte AQUAPANEL®. 
Disperzijski omet AQUAPANEL®  
je difuzijsko odprt in ga lahko 
nanašamo strojno ali ročno. 
Dobavljiv je v 212 barvnih 
odtenkih. 

Oblika dobave: 
25 kg vedro
24 veder na paleto

Disperzijski omet AQUAPANEL®
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Obloga iz mavčnih plošč

Idealna standardna obloga 
zunanje stene Knauf 
AQUAPANEL® z notranje strani 
predstavlja gospodarno rešitev in 
je idealna za bivalne prostore 
brez dodatnih zahtev.

Širina: 1250 mm
Dolžina: 2000/2500/ 
2600/2750/3000 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: 9,2 kg/m2

Število plošč: 50
Neto teža na paleto:
min. 1150/maks. 1725 kg

Idealna notranja obloga zunanje 
stene Knauf AQUAPANEL®, 
kadar je potrebna robustna 
rešitev. Posebej primerna za 
konstrukcije sten jaškov.

Širina: 625 mm
Dolžina: 2000/2500/ 
2600 mm
Debelina: 25 mm
Teža: 21 kg/m2

Število plošč: 20
Neto teža na paleto:  
min. 525/maks. 682,5 kg

Idealna notranja obloga zunanje 
stene Knauf AQUAPANEL® za 
vlažne bivalne prostore, ki so le 
občasno izpostavljeni škropljenju. 
Plošče so impregnirane in 
odlična osnova za barvni 
premaz ali drugo obdelavo 
površine (z ustrezno zatesnitvijo 
fug in robov ter površine). 

Širina: 1250 mm
Dolžina: 2000/2500/ 
2600/3000 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: 10,2 kg/m2

Število plošč: 50
Neto teža na paleto:  
min. 1275/maks. 1912,5 kg

Mavčna plošča

Masivna gradbena plošča

Impregnirana mavčna plošča 

Paleta izdelkov
Notranje površine
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Idealna notranja obloga zunanje 
stene Knauf AQUAPANEL® za 
večjo odpornost proti udarcem in 
sunkom. Impregnirana trda 
mavčna plošča s povečano 
gostoto in odpornostjo proti 
ognju poleg tega dosega še 
boljšo zvočno zaščito kot 
standardne gradbene plošče pri 
enaki sistemski postavitvi.

Širina: 1250 mm
Dolžina: 2000/2500 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: 13,5 kg/m2

Število plošč: 40
Neto teža na paleto:  
min. 1350/maks. 1687,5 kg

Diamant

Idealna notranja obloga zunanje 
stene Knauf AQUAPANEL® za 
boljšo protipožarno zaščito. 
Plošča ima posebno oblogo iz 
steklene tkanine. Tako lahko pri 
enaki zahtevi za požarno zaščito 
uporabimo manjšo debelino 
obloge kot pri običajnih mavčnih 
ploščah z mavčnim ovojem. 
Dobavljiva je tudi impregnirana 
različica (Fireboard imprägniert). 

Širina: 1250 mm
Dolžina: 2000 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: 10,7 kg/m2

Število plošč: 50
Neto teža na paleto:  
min.1337,5 kg

Fireboard 

Mavčnovlaknena plošča Vidiwall

Idealna notranja obloga zunanje 
stene Knauf AQUAPANEL® za 
večjo odpornost proti udarcem in 
sunkom (učinkovitost je primerljiva 
s trdo mavčno ploščo Diamant, 
vendar pa mavčnovlaknena 
plošča Vidiwall ni impregnirana).

Širina: 1250 mm
Dolžina: 2000/2540/ 
2570/3000 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: 14,8 kg/m2

Število plošč: 40
Neto teža na paleto: 
min. 1480/maks. 2220 kg
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Pritrjevanje mavčne plošče

Vijaki

Kakovostni vijaki za 
suhomontažno gradnjo iz 
mavčnih plošč na kovinski 
podkonstrukciji (debelina kovine 
do 0,7 mm). Za eno, dvo ali 
troslojno oblogo (odvisno od 
dolžine). Primerno za požarno 
in zvočnozaščitne stene. 

Dolžina: 25/35/45/55 mm
Premer glave vijaka: 3,5 mm

Oblika dobave:  
TN 3,5 x 25, 250 kosov na karton
TN 3,5 x 25, 1000 kosov na karton
TN 3,5 x 35, 250 kosov na karton
TN 3,5 x 35, 1000 kosov na karton
TN 3,5 x 45, 250 kosov na karton
TN 3,5 x 45, 1000 kosov na karton
TN 3,5 x 55, 1000 kosov na karton

Paleta izdelkov
Notranje površine

Silentboard
Idealna notranja obloga zunanje 
stene Knauf AQUAPANEL® za 
večjo zvočno zaščito. Težja od 
trde mavčne plošče Diamant.

Širina: 625 mm
Dolžina: 2000/2500 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: 17,5 kg/m2

Število plošč: 42
Neto teža na paleto: 
min. 918,75/maks.1148,44 kg
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Fugirne mase in ometi za mavčne plošče

UNIFLOTT
Standardno fugirno maso 
uporabljamo za fugiranje pri 
suhomontažnih sistemih. Ta 
posebna praškasta sintetična 
mešanica na mavčni osnovi 
vsebuje mineralna polnila in 
dodatke za enostavno uporabo. 
Uporablja se za ročno fugiranje 
mavčnih in termoplošč s 
polkrožnimi robovi (HRK) ali s 

polkrožnimi posnetimi robovi 
(HRAK) brez fugirnega traku 
(razen pri rezanih robovih). 

Oblika dobave: 
25 kg na vrečo
42 vreč na paleto

TrIAS 
Mavčno fugirno maso uporabljamo 
za fugiranje pri suhomontažnih 
sistemih. Izdelek je barvno 
prilagojen odtenku mavčnih plošč, 
ko se strdi, pa se zmanjša lastnost 
vpijanja. TRIAS se pri sušenju 
skoraj ne skrči. Ta posebna 
praškasta sintetična mešanica na 
mavčni osnovi vsebuje dodatke za 
enostavno uporabo.  

TRIAS uporabljamo za ročno 
fugiranje mavčnih in termoplošč z 
robovi HRK (polkrožni robovi) ali 
HRAK (posneti polkrožni robovi) 
brez fugirnega traku ob robovih, 
obdanih s kartonom. 

Oblika dobave: 
25 kg na vrečo
42 vreč na paleto

FUGENFÜLLEr LEICHT

Prašnati material na mavčni 
osnovi uporabljamo za ročno 
fugiranje pri suhomontažnih 
sistemih. Vsebuje sredstva za 
zgoščevanje in mineralna polnila, 
ki so usklajena z uporabo. 
Uporabljamo ga za ročno 
fugiranje Knaufovih plošč s 
fugirnim trakom ob robovih, 
obdanih s kartonom. Priporočamo 
uporabo fugirnega traku KURT.

Oblika dobave: 
25 kg na vrečo
40 vreč na paleto



MULTI-FINISH in MULTI-FINISH M
MULTIFINISH je mavčna fugirna 
masa, modificirana z umetno 
snovjo in tankoslojni omet na 
mavčni osnovi. Uporabljamo ga 
za notranje površine, za 
fugiranje neravnih in hrapavih 
površin ter za zapiranje lukenj in 
razpok. MULTIFINISH je posebej 
primeren za izdelavo površin 
stopnje kakovosti Q4. Prav tako 

pa je uporaben za izdelavo 
kakovostnih barvanih 
dekorativnih notranjih površin. 

MULTIFINISH M je fugirna masa 
za strojni nanos, ki jo 
uporabljamo izključno z mešalno 
črpalko PFT RITMO Powercoat. 
 

Oblika dobave: 
25 kg vreča
42 vreč na paleto
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Paleta izdelkov
Notranje površine

JOINTFILLEr SUPEr
Uporabljamo ga za fugiranje fug 
s fugirnim trakom KURT ter za 
fino izravnavo celotnih površin, 
tudi v povezavi z UNIFLOTTom. 
Vsebuje organska veziva in 
natančno usklajeno kombinacijo 
sredstev za zgoščevanje in 
polnil. JOINTFILLER SUPER ima 
posebej pozitivne lastnosti 

krčenja. Lahko ga obdelamo 
ročno ali strojno. 

Oblika dobave: 
20 kg vreča
42 vreč na paleto

rEADyGIPS

Sestoji iz disperzijske umetne 
mase kot vezivo in iz 
kombinacije finih mineralnih 
polnil iz kalcijevega sulfata in 
sredstev za zgoščevanje, 
prilagojen njegovi uporabi. 
Uporabljamo ga za fino 
izravnavo mavčnih plošč na 
notranjih površinah. READYGIPS 
enostavno brusimo. Ko se posuši, 

doseže zelo fino površino. 
Obdelujemo ga ročno in strojno 
s fugirnim trakom KURT. 

Oblika dobave: 
Vedro:
20 kg vedro
24 veder na paleto

Vreča: 
25 kg vreča
12 vreč na paleto
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EASyPUTZ

Mineralni dekorativni omet za 
oblikovanje površine mavčnih 
plošč na notranjih površinah je 
za uporabo že pripravljen in ne 
vsebuje razredčil in 
konzervansov ter je popolno 
mešan za optimalne 
karakteristike obdelave. 
Dobavljiv je v zrnatosti 0,5 ali 

1 mm, nanašamo ga ročno ali z 
brizgalko. Možne so številne 
barvne različice, saj ga lahko 
pigmentiramo z barvami 
COMPACTCOLOR. 

Oblika dobave: 
20 kg vedro
24 veder na paleto

50 mm širok trak je zelo trpežen in 
narejen iz posebnega papirja za 
ojačitev zapolnjenih fug in robov 
mavčnih in mavčnovlaknenih 
plošč. 

Širina: 50 mm
Dolžina: 25 m na rolo, 75 m na rolo

Fugirni trak KUrT
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Notranje površine
Paleta izdelkov

TIEFENGrUND 
Fina vodena disperzija umetnih 
smol je standardni temeljni 
premaz za vpojne površine, 
primeren za boljšo oprijemljivost 
barv in ometov s površino ter za 
predhodno obdelavo podlage 
pred keramičarskimi deli.

 

Oblika dobave:
15 l vedro
24 veder na paleto

SPEZIALGrUND
Disperzija umetne mase z belo 
pigmentacijo in mineralnimi 
dodatki izboljša lastnosti vpijanja 
površin kot sta barva in omet, in 
je namenjena pripravi podlage 
pred keramičarskimi deli. Masa 
je primerna za gladke in 
porozne površine (t.j. nevpojne 
in močno vpojne površine).  

PUTZGrUND
Belo pigmentirano alkalno 
obstojno disperzijo iz umetnih 
smol s finim kremenovim peskom 
uporabljamo za pripravo 
podlage mavčnih plošč pred 
ometanjem in za predhodno 
obdelavo vpojnih in nevpojnih 
podlag. 

Po nanosu premaza na celotno 
površino nastane površina brez 
vidnih por. 

Oblika dobave: 
20 l vedro
24 veder na paleto

Oblika dobave: 
20 l vedro
24 veder na paleto

Priprava mavčnih plošč
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Vijaki AQUAPANEL® Maxi

Vijaki so bili razviti posebej za 
pritrjevanje plošč AQUAPANEL® 
Cement Board Indoor na 
podkonstrukcijo. Obe različici, z 
iglasto konico ali vrtalno konico, 
imata ugreznjeno glavo. Vijaki 
imajo posebno protikorozijsko 
zaščito, ki vzdrži 720 ur pri 
testiranju v slani meglici. 

Oblika dobave:
SN 39: 500 kosov na karton 
SN 25: 1000 kosov na karton
SN 55: 250 kosov na karton
SB 39: 250 kosov na karton
SB 25: 250 kosov na karton

Vijaki na traku po naročilu.

Poliuretansko (PU) fugirno lepilo AQUAPANEL®

Namenjeno je lepljenju stikov 
plošč AQUAPANEL® Cement 
Board Indoor. Nanos premaza 
na celi površini, ki zahteva veliko 
dela, in uporaba fugirnega traku 
nista potrebna. Čas sušenja je v 
primerjavi z mokro uporabo 
(povprečno 24 ur) le 12 ur. 

Idealna notranja obloga zunanje 
stene Knauf AQUAPANEL® za 
mokre in vlažne prostore, primerna 
tudi za višje zahteve sten, ki so 
izpostavljene škropljenju. Plošče 
AQUAPANEL® Cement Board 
Indoor so 100odstotno odporne 
proti vodi in so že pri enoslojni 
oblogi idealna podlaga za 
ploščice. Gradbena plošča je 
izdelana iz portlandskega cementa 
in dodatnih snovi in je z obeh 
strani armirana s premazano 
mrežico iz steklene tkanine. Čelni 
robovi so odrezani, robovi pa 
ojačani z mrežico (EasyEdge®). 

Širina: 900 mm
Dolžina: 1200/2400/ 
1250/2500 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: pribl. 15 kg/m2

Število plošč:  
50 kosov na paleto  
(900 x 1200); (900 x 1250)
25 kosov na paleto  
(900 x 2400); (900 x 2500)
Neto teža na paleto: 
min. 810/maks. 843,75 kg

Širina: 1200 mm
Dolžina: 900/2000/2400/ 
2500/2800/3000 mm
Debelina: 12,5 mm
Teža: pribl. 15 kg/m2

Število plošč:  
50 kosov na paleto  
(1200 x 900)
30 kosov na paleto  
(1200 x 2000); (1200 x 2400); 
(1200 x 2500); (1200 x 2800); 
(1200 x 3000)
Neto teža na paleto:  
min. 810/maks.1620 kg

AQUAPANEL® Cement Board Indoor 

Oblika dobave:  
310 ml kartuša
20 kartuš na karton

Obloga iz cementnih plošč

Pritrditev

Obdelava fug in predhodna obdelava cementne gradbene plošče
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Ometanje cementnih gradbenih plošč

Paleta izdelkov
Notranje površine

Temeljni premaz AQUAPANEL® 

Za uporabo že pripravljeno 
sintetično emulzijo s kremenovim 
peskom uporabljamo za 
grundiranje plošč AQUAPANEL® 
Cement Board Indoor. Uravnava 
vpijanje podlage in zagotavlja 
maksimalni oprijem ploščic in 
ometov. 

Oblika dobave:  
15 kg vedro 
24 veder na paleto

Bela fugirna in izravnalna masa AQUAPANEL®

Masa na osnovi cementa je 
namenjena premazu celotne 
površine do debeline 5 mm na 
ploščah AQUAPANEL® Cement 
Board Indoor, na primer pred 
nanosom dekorativnega ometa ali 
barvnega premaza. Lahko jo 
uporabljamo tudi za obdelavo fug.
 

Oblika dobave: 
20 kg na vrečo
48 vreč na paleto

Mrežica AQUAPANEL®

Širokozankasta mrežica iz 
steklenih vlaken je alkalno 
obstojna in jo uporabljamo za 
armiranje bele fugirne in 
izravnalne mase AQUAPANEL® 
na notranjih površinah. 

Teža: 160 g/m2

Širina: 100 cm
Dolžina: 50 m 

Oblika dobave:  
30 kosov na paleto
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FUGIrNI TrAK S STEKLENIMI VLAKNI
Uporabljamo ga za armiranje 
fug in preprečevanje razpok na 
notranjih površinah. Lahko ga 
vtisnemo v fugirne mase na 
mavčni osnovi in v maso 
AQUAPANEL® Q4 Finish. 

Širina: 50 mm
Dolžina: 25 m rola

Oblika dobave: 
40 rol na karton

AQUAPANEL® Q4 Finish 

Inovativna vodoodbojna 
izravnalna masa za površine 
stopnje kakovosti Q1 do Q4, če 
jo uporabljamo na ploščah 
AQUAPANEL® Cement Board 
Indoor (ni primerna za površine, ki 
so izpostavljene škropljenju vode). 
Masa investitorjem in izvajalcem 
omogoča novo, hitrejše 
oblikovanje površine brez mrežice 

in je idealna podlaga za gladke, 
sijoče ali strukturirane stenske 
površine. Uporabljamo jo s 
fugirnim trakom s steklenimi vlakni. 

Oblika dobave: 
20 l vedro
24 veder na paleto

Sistemi za zagotavljanje zrakotesnosti

Parozaporna polietilenska folija, 
obstojna proti staranju 
(prepustnost za vodno paro sd > 
100 m). Ustreza standardu EN 
13859 in smernicam 
ETAG 007.

Parna zapora LDS 100

Širina: 2 m ali 4 m
Dolžina:  
50 m ali 25 m
100 m² na rolo

Oblika dobave: 
46 ali 100 rol na paleto
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Notranje površine
Paleta izdelkov

Parna ovira, narejena iz 
dvoslojnega polipropilenskega 
voala.  
Folija LDS 2 Silk je obstojna proti 
staranju in trganju (prepustnost 
za vodno paro sd > 2m).  
Ustreza standardu EN 13984 in 
smernicam ETAG 007.

Širina: 1,50 m ali 2 m 
Dolžina: 50 m 
m² na rolo: 75 m² ali 100 m²

Oblika dobave: 
20 rol na paleto

Parna zapora LDS 2 Silk

Samolepilni izolirni trak na 
papirni osnovi. Uporabljamo ga 
za prelepljenje preklopnih spojev 
trakov folij na notranjih 
površinah.

Širina: 60 mm 
Dolžina: 40 m 
Debelina: 0,35 mm

Oblika dobave: 
8 rol na karton

LDS Soliplan

Armiran, samolepilni izolirni trak 
na polietilenski osnovi s 
prekrivnim papirjem, ki je na 
sredini ločen. Uporabljamo ga 
na zunanjih površinah kot 
prožna zatesnitev vogalov, oken, 
vrat in odprtin. 

Širina: 60 mm 
Dolžina: 25 m 
Debelina: 0,28 mm

Oblika dobave: 
10 rol na karton

LDS Solifit in LDS Solitwin
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Kovinski profili 
Paleta izdelkov

Zunanjo steno Knauf AQUAPANEL® postavimo s kovinsko podkonstrukcijo 
s protikorozijsko zaščito. Knauf ponuja obsežen izbor profilov in geometrij 
za vse vrste uporabe.

Knaufovi kovinski profili so zelo natančno izdelani kakovostni jekleni 
profili, ki kovinski podkonstrukciji zunanje stene Knauf AQUAPANEL® 
dajejo obliko.

Debelina profilov in osni razmak stojk sta odvisna od posamezne 
obremenitve vetra in potresnih obremenitev. 
  Za standardno uporabo zadostujejo profili debeline 0,6 mm do 1 mm. 
 Pri večjih zahtevah uporabimo profile debeline 1 mm ali več. 
  V določenih podnebnih pasovih ali pri posebnih zahtevah po toplotni 

zaščiti je priporočljiva uporaba perforiranih profilov. Tako dosežemo 
boljšo toplotno izolacijo konstrukcije.

C-profili in stenski C-profili

Illustrator grid gebruiken
1 omhoog = 2 naar rechts

  Vstavimo jih navpično med stenske Uprofile podkonstrukcije 
zunanje stene Knauf AQUAPANEL®.

  Obstojni so proti koroziji, za sisteme z direktno oblogo (vstavljena 
montaža in montaža po načelu obešene fasade) in sistemske 
konstrukcije s prezračevalnim kanalom. 

 Uporabni so tudi za konstrukcije v notranjosti.

Stenski U-profili

  Vodoravni profili za pritrditev na medetažno ploščo, nanje 
pritrdimo Cprofile in stenske Cprofile.

  Obstojni so proti koroziji, za sisteme z direktno oblogo (vstavljena 
montaža in montaža po načelu obešene fasade) in sistemske 
konstrukcije s prezračevalnim kanalom. 

  Uporabni so tudi za konstrukcije v notranjosti. 

UA-profili in kotniki

  Profili iz močnejšega materiala.
  Vstavimo jih navpično med stenske Uprofile podkonstrukcije 

zunanje stene Knauf AQUAPANEL®. 
 Uporabljamo jih pri povečanih statičnih zahtevah.
  Obstojni so proti koroziji, za sisteme z direktno oblogo  

(vstavljena montaža in montaža po načelu obešene fasade)  
in sistemske konstrukcije s prezračevalnim kanalom 

  Uporabni so tudi za konstrukcije v notranjosti. 

Kovinski profili, odporni proti koroziji, in pribor
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fleksibilni stični U-profil Sinus

Omega profili

Drugi profili

Perforirani profili

  Profili za zmanjšanje toplotnih mostov in preprečevanje toplotnih izgub. 
 Izboljšujejo energetsko učinkovitost celotne stavbe.
   Obstojni so proti koroziji, za sisteme z direktno oblogo  

(vstavljena montaža in montaža po načelu obešene fasade)  
in sistemske konstrukcije s prezračevalnim kanalom. 

  Za uporabo neposredno na obstoječih površinah.
  Za sistemske konstrukcije s prezračevalnim kanalom,  

obešene fasade in obnovitvene projekte.
 Za konstrukcije z omejenim razpoložljivim prostorom.

  Za ojačitev kotov.
  Za uporabo pri ukrivljenih 

stenah; za notranje površine.

Illustrator grid gebruiken
1 omhoog = 2 naar rechts

kotni profil

TESNILNI IN LOČEVALNI TrAK

Samolepilni trak za ločevanje 
stenskih U in stenskih Cprofilov, 
ki so povezani z drugimi 
elementi stavbe (stene, stebri, 
stropi), za zmanjševanje zvočnih 
in toplotnih mostov. 

Debelina: 3,2 mm
Širina: 30/50/70/95 cm
Dolžina role: 30 m

gibljivi kotni profil
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Paleta izdelkov
Izolacija

Fasadne izolacijske plošče: 
TPM 135: MW EN 13162 T4
WSWL(P)AFr5

Izolacijski materiali iz steklene volne

Fasadne izolacijske plošče 
TPM 435 B: MW EN 13162 
T4WSWL(P)AF10 

Na eni strani so prevlečene s 
črnim steklenim voalom.

Fasadne izolacijske plošče 
TPM 435 U: MW EN 13162 
T2AF5

Na eni strani so prevlečene s 
svetlim steklenim voalom. 

Izolacijska plošča KD 035: 
MW EN 13162 T4WL(P)

Izolacijska plošča KP 035: 
MW EN 13162 T4AF5

Požarno zaščitna 
izolacijska plošča DPF 50: 
MW EN 13162 T4AF5

Požarno zaščitna 
izolacijska plošča FPL 035: 
MW EN 13162 T4AF5

Izolacijski materiali iz steklene volne Knauf Insulation s tehnologijo ECOSE® Technology izpolnjujejo največje 
zahteve glede toplotne in zvočne zaščite stavb. Izdelani so iz materialov, pridobljenih iz narave, ali iz 
recikliranih materialov, ter s tehnologijo ECOSE® Technology, vezivom brez formaldehida, fenola ali akrila. 
So negorljivi, difuzijsko odprti in odporni proti staranju. Ker so zgoščeni in lahki, je njihov prevoz 
enostaven. Mineralna volna je skladna s standardom EN 13162.

Izolacijski materiali iz kamene volne Knauf Insulation izpolnjujejo največje zahteve glede toplotne, zvočne in 
protipožarne zaščite stavb. So negorljivi in obstojni proti deformacijam in staranju. Kamena volna je zaradi 
višje suhe gostote težja od steklene. Izolacijski materiali iz kamene volne so skladni s standardom EN 
13162.

Izolacijski materiali iz kamene volne
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Obdelava in ravnanje

Plošče 

Plošče vedno nosimo pokonci oz. 
uporabljamo voziček za prevoz 
plošč. Blago na paletah 
transportiramo z viličarjem ali 
žerjavom. Pri odlaganju plošč 
pazimo, da ne poškodujemo 
vogalov in robov. Plošče 
postavimo na vzdolžni rob, 
preden jih položimo. 

Pri transportu mavčnih plošč z 
viličarjem jih podložimo. 
Nosilnost podlage mora biti 
zagotovljena.

Plošče do vgradnje zaščitimo 
pred vlago in vremenskimi vplivi. 
Vlažne plošče pred montažo 
položimo na ravno podlago, da 
se posušijo z obeh strani. 

Plošče se morajo pred montažo 
prilagoditi temperaturi okolice in 
vlagi v zraku. Temperatura 
okolice in materiala ne sme biti 
nižja od +5 °C. Fugirnih mas, 
lepilne in armirne malte in 
ometov ne smemo nanašati pri 
temperaturah pod + 5 °C. 

Profili

Profile pred montažo zaščitimo 
pred vlago in vremenskimi vplivi. 
Izdelki ne smejo biti trajno 
izpostavljeni vremenskim 
vplivom. 

Izolacijski materiali se dobavljajo 
v plastični foliji, ki je namenjena 
le kratkotrajni zaščiti. Pri daljšem 
shranjevanju izdelka na gradbišču 
ga skladiščimo v notranjosti ali 
pokrito in ne na tleh. Izdelki ne 
smejo biti trajno izpostavljeni 
vremenskim vplivom. 

Transport in skladiščenje

Izolacija 
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Plošče 

Na plošči označimo želeno 
mesto razreza ali odprtine. 
Ploščo na eni strani zarežemo z 
nožem tako, da zarežemo 
tkanino ali papir. Ploščo 
prelomimo na robu reza in 
prerežemo še tkanino oz. papir 
na hrbtni strani plošče. 

Gladke odrezane površine, npr. 
na zunanjih robovih, izdelamo z 
ročno žago s sesalno napravo ali 
z vbodno žago. Priporočamo 
uporabo žaginega lista iz trde 
kovine ali z diamantno površino.

Odprtine za kable in cevi 
izrežemo z žago luknjarico ali 
vbodno žago. Premer izreza naj 
bo za približno 10 mm večji od 
premera cevi. Preostalo režo 
zapolnimo z manšeto, primerno 
tesnilno maso ali tesnilnim 
trakom. 

Razrez in odprtine

Profili

Profile debeline do 0,7 mm 
razrežemo z ročnimi ali 
električnimi škarjami.
Pri razrezu profilov, obstojnih 
proti koroziji, robove reza po 
razrezu obvezno zaščitimo s 
protikorozijskim sredstvom.

Kovino, ki je debelejša od  
0,7 mm, ne moremo rezati s 
škarjami. Zanjo uporabimo 
električno rezalno orodje.  
Orodje izberemo glede na 
oblogo kovine. To je še posebej 
pomembno pri lakih in drugih 
organskih oblogah, ki se lahko 
poškodujejo zaradi temperature 
in iskrenja. Priporočamo uporabo 
tračne žage. 

Izolacija 

Izolacijski material se enostavno 
obdeluje in vgradi. Ima manjšo 
težo in ga lahko po potrebi 
razrežemo z ustreznim nožem. 

Za določene izreze, npr. za cevi, 
in oskrbovalne vode, uporabimo 
obstoječe prefabricirane odprtine 
na profilih. 

Obdelava in ravnanje
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Upoštevajte zgoraj navedena priporočila za transport in skladiščenje 
in ustrezne tehnične in varnostne liste. Nekaj napotkov:

  Pri uporabi električne žage preprečite nepotrebno prašenje na 
gradbišču. Količine prahu od brušenja in drugega prahu naj bodo čim 
manjše. Poskrbite za primerno prezračenje in/ali za ustrezno zaščito. 

  Bodite previdni pri ravnanju z električnim orodjem. Poskrbite za 
potrebne varnostne ukrepe.

 Pri uporabi sistemskega pribora upoštevajte navodila in napotke.
  Kadar uporabljate prašnate izdelke, primešajte vodo v dobro 

prezračeni okolici. Preprečite stik z očmi in kožo. Če pride snov v 
stik z očmi, jih nemudoma sperite s hladno vodo. 

  Pri obdelavi izolacije in rezanju plošč uporabite ustrezna zaščitna 
oblačila, vključno z zaščitno masko in rokavicami. Pri delih nad 
glavo nosite zaščitna očala.

 Upoštevajte nacionalne zdravstvene in varnostne predpise.

Izčrpne tehnične in varnostne liste lahko dobite na zahtevo.

Obdelava in ravnanje
Zdravje in varnost
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Montaža zunanje stene Knauf AQUAPANEL®

Korak za korakom: navodila za zunanjo steno z enojno 
oblogo na enojni podkonstrukciji s ploščami AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor ali AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor Climateshield.

1.  Priprava 
(Načrtovanje in priprava gradbišča)

Pred izvedbo montaže izvedemo splošni pregled gradbišča. Obseg 
potrebnih pripravljalnih del je odvisen od posameznega sistema in 
pogojev na gradbišču.

Uporabimo le primerne izdelke:
 zunanja obloga,
 notranja obloga,
 profili: izberemo ustrezno protikorozijsko zaščito,
  izolacija: upoštevamo zahtevano požarno, zvočno in  

toplotno zaščito.

Preverimo statične zahteve. 
Preverimo druge zahteve zmogljivosti. 

Upoštevamo gradbene tolerance, pozicioniranje odprtin za okna, 
okenske police itd. in v danem primeru tudi razpisane drsne stropne stike.

Upoštevamo detajlne načrte, predvsem kadar je treba preprečiti 
toplotne mostove. Upoštevamo odprtine, električne, ogrevalne in  
druge oskrbovalne vode. Preverimo, če namestitev oskrbovalnih vodov 
vpliva na požarno ali zvočno zaščito (upoštevamo posebne detajle). 
Pri zunanjih stenah naj bo število prebojev in odprtin za oskrbovalne 
vode čim manjše. 

2.  Postavitev podkonstrukcije

Kovinsko podkonstrukcijo izberemo v skladu s statičnimi zahtevami 
konstrukcije. 

2.1 Stenske Uprofile razrežemo na 
ustrezno dolžino. Rezane robove 
obdelamo s priporočenim 
protikorozijskim premazom. 

Napotek: Pri zunanji steni z 
direktno oblogo z vstavljeno 
montažo lahko stenski Uprofil sega 
čez etažno ploščo največ za 
tretjino širine profila.

(detajl na str. 45)

Upoštevajte poglavje 
Konstrukcijski detajli s 
podrobnostmi o sidranju 
stenskih U-profilov ob 
upoštevanju toleranc.

2.2 Za preprečevanje zvočnih 
mostov, za gladek prehod in  
za izravnavo površine pri stiku 
profilov z etažno ploščo 
uporabimo tesnilne trakove. 

2.3 Stenske Uprofile zgoraj in 
spodaj montiramo z ustreznimi 
pritrdilnimi sredstvi, dopustnimi 
za posamezni namen uporabe 
(požarna zaščita). Upoštevamo 
statične zahteve (vrsta, število 
pritrdilnih sredstev). 

2.4 Stenske Cprofile razrežemo 
na ustrezno dolžino. Rezane 
robove zaščitimo s priporočenim 
protikorozijskim premazom. 

2.5 Stenske Cprofile montiramo 
vertikalno v skladu z višino stene 
in statičnim izračunom (največji 
osni razmak stojk 600/625 cm). 
Pri stikih stenskih U in stenskih 
Cprofilov z drugimi elementi 
stavbe, kot so stene, stropi in 
stebri, uporabimo ločilne trakove. 

Več podatkov o odprtinah 
je navedenih v poglavju 
Konstrukcijski detajli.

Zunanja stran
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≤250 mm 
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Napotek: Ta korak pri 
vgradnji plošč 
AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor 
Climateshield ni potreben. 

3.1 Pri montaži plošče 
AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor je potrebna 
vodoneprepustna folija. Uporabimo 
folijo AQUAPANEL® Tyvek® Stucco
Wrap™. 
Z vgradnjo začnemo na najnižji 
točki stene in folijo namestimo tako, 
da se na stikih prekriva.  
Vsi horizontalni in vertikalni stiki  

se morajo prekrivati za  
najmanj 10 cm.

3.2 Na foliji AQUAPANEL® 
Tyvek® StuccoWrap™ je 10 cm
sko prekrivanje posebej 
označeno. 

3.3 Vodonepropustno folijo 
pritrdimo z lepilnim trakom ali 
lepilom pred montažo plošč 
AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor. 

 

Plošče AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor na 
podkonstrukcijo pritrdimo z vijaki 
AQUAPANEL® Maxi. Vijake 
začnemo pritrjevati na sredini 
cementne plošče in nadaljujemo 
proti vogalom. Med pritrjevanjem 
mora plošča ležati na 
podkonstrukciji. 

Razmak med vijaki ≤ 250 mm. 
Razmak od roba ≤ 15 mm. 

Vijakov ne smemo premočno 
zategniti.

Napotek: Pazimo, da med 
ploščami ohranimo razmak 3 – 5 
mm.10 cm

4.  Pritrjevanje z vijaki3. Vgradnja vodoneprepustne folije
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6.1 Takoj po montaži cementnih 
plošč podkonstrukcijo zaščitimo 
pred vremenskimi vplivi. V ta 
namen fuge zafugiramo s sivo 
fugirno maso AQUAPANEL®. 

6.2A Fugirni trak AQUAPANEL® 
(10 cm) položimo sredinsko 
preko vseh fug. 

6.2B Če bomo kasneje lepilno 
in armirno malto AQUAPANEL® 
ali belo lepilno in armirno malto 
AQUAPANEL® premazali le z 
enim barvnim slojem, uporabimo 
zunanji armirni trak 
AQUAPANEL®. 

Predvrtanje cementnih plošč 
praviloma ni potrebno. 
Predvrtanje plošč in profilov je 
potrebno pri debelini materiala 
profilov 2 mm in več (v skladu s 
statičnimi zahtevami) in pri 
uporabi slepih kovic. 

Plošče AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor na 
podkonstrukcijo pritrdimo 
horizontalno zvezano (eno za 
drugo). Razmak 3 – 5 mm med 
ploščami zagotovi primeren 
distančnik.

5.  razpored plošč AQUAPANEL®  
Cement Board Outdoor

6. Obdelava fug

Montaža zunanje stene Knauf AQUAPANEL®

Zunanja stran

Pri montaži naslednjih vrst plošč 
zagotovimo, da so vertikalne 
fuge razporejene z zamikom 
širine najmanj enega razmaka 
stojk. 

6.3 Glave vijakov zafugiramo s 
sivo fugirno maso AQUAPANEL®.

Zdaj je ovoj stavbe zaprt in 
ščiti pred vremenskimi 
vplivi. Z notranjimi deli 
lahko začnemo pred 
oblikovanjem zunanjih 
površin.

Napotek: S tem korakom je vgradnja plošč AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor Climateshield zaključena. Lahko 
postavimo obešeno fasado ali predstensko konstrukcijo.
 



5 mm

2 mm

4 mm

2 mm

7A  Lepilna in armirna malta 
AQUAPANEL®

7B  Bela lepilna in armirna malta 
AQUAPANEL®
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7.  Nanos ometa in nameščanje armirne mrežice 

Plošče AQUAPANEL® Cement 
Board Outdoor omečemo z 
lepilno in armirno malto 
AQUAPANEL® ali z belo lepilno 
in armirno malto AQUAPANEL®. 
To velja ne glede na različne 
možnosti oblikovanja površine 
(barvni premaz, omet). 

Do te faze so bile fuge 
izpolnjene in armirane s fugirnim 
trakom. Glave vijakov smo 
zafugirali s sivo fugirno maso 
AQUAPANEL®. 

7A Celotno površino stene 
prekitamo z lepilno in armirno 
malto AQUAPANEL®. Malto 
nanašamo ročno ali strojno 
(priporočeni stroji: mešalna 
črpalka PTF G4 ali G5, Rotor
Stator D43, polovična 
zmogljivost, poraba vode: 200 
l/h). 

Pri nanosu lepilne in armirne 
malte AQUAPANEL® z lopatico 
(utori 10 mm) naj bo debelina 
sloja povprečno 5 mm.

Previdno položimo mrežico.

Z gladko zidarsko žlico 
nanesemo nadaljnji sloj debeline 
2 mm, da zapremo površino in 
poravnamo neravnine. Debelina 
z mrežico armirane lepilne in 
armirne malte znaša 5 – 7 mm. 

Ko so ti koraki zaključeni, je 
mrežica položena na prvi tretjini 
nanešenega ometa.

Upoštevamo čas sušenja, ki 
znaša en dan na mm debeline 
sloja.
 

7B Pri nanosu bele lepilne 
in armirne malte 
AQUAPANEL® z lopatico (utori 8 
mm) naj bo debelina sloja 
povprečno 4 mm. Previdno 
položimo mrežico. Z gladko 
zidarsko žlico nanesemo 
nadaljnji sloj debeline 2 mm, da 
zapremo površino in poravnamo 
neravnine. Čas sušenja bele 
lepilne in armirne malte 
AQUAPANEL® (celotna debelina 
sloja) znaša en dan.

Vsi podatki o času sušenja so 
odvisni od podnebnih razmerij. 

Nadaljnje podrobnosti k tej 
temi so opisane v poglavju 
Zaključni sloji površin.
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Fugirno maso pustimo približno  
1 uro, da se posede. Če nastanejo 
izbokline, jih previdno zbrusimo. 
Odstranimo prah s površin. 

Izbira izdelka za posamezno 
uporabo je odvisna od zahtev po 
toplotni, zvočni in požarni 
zaščiti. Izolacijski material z 
ostrim nožem razrežemo na 
ustrezno širino in dolžino. 

8. Vstavljanje izolacijskega materiala

9. Pritrjevanje parne zapore

Preverimo, če so zaključena vsa 
dela, povezana z električno 
napeljavo. Če je v 
gradbenofizikalnih izračunih 
predvidena zrakotesnost 
zgradbe, leto zagotovimo z 
uporabo parne zapore na 
notranji strani.

Če načrtujemo dvoslojno 
notranjo oblogo s ploščami, 
lahko parno zaporo namestimo 
med ta dva sloja. 

Parno zaporo namestimo tako, 
da se stiki prekrivajo. Prekrivanje 
je potrebno tudi na stičnih mestih 
z drugimi elementi stavbe. 
Uporabimo primerna lepila in 
tesnilne trakove. 

Mavčne plošče z vijaki TN 
3,5/35 privijemo na 
podkonstrukcijo. 

10. Vgradnja mavčnih plošč (v suhih prostorih)

Fugiranje (npr. mavčne plošče z 
robovi HRAK) Fuge zafugiramo z 
zidarsko žlico in primerno fugirno 
maso (npr. UNIFLOTT). Pri dvoslojnih 
sistemih pred nanosom drugega 
sloja plošč zafugiramo tudi fuge 
prvega sloja.

11.  Obdelava fug (v suhih prostorih)

Z zidarsko žlico z zadostnim 
pritiskom potegnemo ob fugah 
navzdol in s tem odstranimo 
zaprt zrak. Fugirno maso pustimo 
približno 1 uro, da se posede. 
Če nastanejo izbokline, jih 
previdno zbrusimo. Odstranimo 
prah s površin. 

Montaža zunanje stene Knauf AQUAPANEL®

Notranje površine

Da bi zagotovili optimalno 
zrakotesnost, poskrbimo za 
tesnjenje prebojev na mestih, kjer 
oskrbovalni vodi prebijejo 
elemente zgradbe. 

Nanesemo nadaljnji tanjši sloj 
fugirne mase in odstranimo 
odvečno maso. Fugirno maso 
razmažemo čez prejšnje sloje v 
širini 100 do 200 mm. 
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Ko so fuge zapolnjene in suhe, z 
rezultatom pa nismo zadovoljni, 
lahko z zidarsko žlico nanesemo 
nadaljnji sloj fugirne mase 
UNIFLOTT. Fugirno maso 
razmažemo čez prejšnje sloje. 
Pustimo, da se nanešena masa 
posede. Manjše neravnine lahko 
odstranimo z rahlim brušenjem, 
tako da dobimo gladko površino. 

Po potrebi lahko nanesemo 
zaključni sloj mase FINISH
PASTÖS, ki jo nanesemo na 
prejšnje sloje. Manjše neravnine 
lahko zgladimo z rahlim 
brušenjem. Odstranimo prah s 
površin.

Napotek: Grundiranje površine 
je odvisno od posamezne 
različice oblikovanja notranje 
površine.

Nadaljnje podrobnosti k tej temi 
so opisane v poglavju Zaključni 
sloji površin.
 

Napotki za obloge notranjih površin  
(za suhe prostore)
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Zaključni sloji zunanjih površin

Zunanji sistem z ometom

Zunanji sistemi z barvnim premazom

1. Barvni premaz
2.  Bela lepilna in armirna malta AQUAPANEL® z mrežico AQUAPANEL®

3.  Siva fugirna masa AQUAPANEL® z zunanjim fugirnim trakom AQUAPANEL® 
4.  AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Napotek: Informacije o barvnih sistemih se nahajajo v priporočilih in navedbah 
proizvajalca. 

1. Zaključni omet  AQUAPANEL®

2.  Temeljni premaz za omet AQUAPANEL® 
3.  Bela lepilna in armirna malta AQUAPANEL® z mrežico AQUAPANEL®

4.  Siva fugirna masa AQUAPANEL® s fugirnim trakom AQUAPANEL® (10 cm)
5.  AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Zaključni omet AQUAPANEL® je v naslednjih proizvodnih linijah dobavljiv v 
212 barvnih odtenkih (svetlost barve (HBW) H ≥40%): 
  Mineralni zaključni omet AQUAPANEL® in izravnalni premaz AQUAPANEL®

  Disperzijski omet AQUAPANEL®

 Omet na osnovi silikona in umetne smole  AQUAPANEL®

Pri Knaufu dobite barvno paleto  
za zaključne omete AQUAPANEL®.

Ä

Å

Ç
É

Ñ

Ä

Å

É

Ç
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Zunanji sistem s klinkerjem in prožnim lepilom
1.  Obloga iz klinkerja ali zunanjih ploščic
2.  Prožno lepilo za ploščice
3.  Bela lepilna in armirna malta AQUAPANEL® z mrežico AQUAPANEL®

4.  Siva fugirna masa AQUAPANEL® s fugirnmim trakom AQUAPANEL® 
(10 cm)

5.  AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Klinkerja in ploščic ne nanašamo pri zmrzali in preprečimo neravna mesta 
(od lepila). Izberemo ustrezno lepilo v skladu s priporočili proizvajalca 
cementne podlage. 

Napotek: Največja dovoljena obremenitev (ploščice vključno z lepilom)  
je 40 kg na kvadratni meter. Največja dimenzija ploščice je omejena na 
33 krat 33 cm. 

Če sta obremenitev ali dimenzija večja, se obrnite na Knauf. 

É

Ç

Ä

Å

Ñ
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Zaključni sloji notranjih površin

1.  Možnosti oblikovanja notranjih površin  

Možnosti za oblogo notranjih površin so odvisne od zunanje stene 
Knauf AQUAPANEL®. Plošče za notranje površine izberemo glede  
na standardne zahteve, zahteve glede zaščite proti vlagi in požarne 
zaščite, glede na odpornost proti udarcem in zvočno izolacijo. 

Glej strani 10-12

Kakovost površine Q1 Q2 (Standard) Q3 Q4

Fugirana površina Gladka površina za običajne estetske 
zahteve

Gladka površina za višje estetske 
zahteve

Gladka površina za visoke estetske 
zahteve

Estetske zahteve Brez Običajne Izboljšane; manj brazd in utorov pod 
neposredno svetlobo. Pri majhnem kotu 
upada svetlobe so možne sence.

Zelo visoke; minimalen pojav brazd in 
utorov. Sence, vidne pri majhnem kotu 
upada svetlobe, so bile v veliki meri 
odstranjene. 

Zahteve glede uporabe Fuge in glave vijakov so zafugirane. Fuge in glave vijakov so zafugirane, 
da bi ustvarili gladek prehod k površini 
plošče, po potrebi so brušene.

Fuge in glave vijakov so zafugirane 
(Q2), tanek, posnet sloj fugirne mase 
čez celotno površino plošče (polnjenje 
por papirja), po potrebi brušeno.

Fuge in glave vijakov so zafugirane, 
(Q2), posnet sloj fugirne mase čez 
celotno površino plošče (najmanj  
1 mm), po potrebi brušeno. 

Primernost gotovih površin Primerno le za funkcionalno uporabo, kot 
je stabilnost, odpornost proti ognju in 
zvočna izolacija. Npr. fugiranje fug 
prvega sloja plošč, ki se bodo obložile s 
ploščicami ali debelim ometom.

Srednje ali grobo strukturirana obloga 
stene, mat fugirna masa, srednje in 
grobo strukturiran barvni premaz, 
zaključni premaz (velikost delcev/
največji delci nad 1 mm).

Fino strukturirana obloga stene, mat, 
fino strukturiran barvni premaz, 
zaključni premaz (velikost delcev manj 
kot 1 mm).

Gladka ali sijoča stenska površina, npr. 
tapete na kovinski osnovi ali iz vinila, 
lazura, barve ali premazi do svilnato mat, 
marmorirana štukatura ali podobno, 
posebne dekorativne površine.

Zahteve glede ravnosti Upoštevajte nacionalne standarde.

Napotek: Grundiranje površine je odvisno od želene različice oblikovanja površine.

2. Stopnje kakovosti površine 

Mavčne plošče lahko za obloge površine oblikujemo na različne 
načine. Rezultat je odvisen od razpisanih zahtev in kakovosti izvedbe.

Ko so fuge zapolnjene, lahko dosežemo štiri kakovostne stopnje.

Kakovostne stopnje v skladu z listom št. 2 »Fugiranje mavčnih plošč – kakovosti površin« 
Industrijske skupine mavčne plošče (IGG), ki predpisuje štiri kakovostne stopnje. 

Splošno
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Zaključni sloji notranjih površin

UNIFLOTT: „Originalna fugirna masa“ 

TrIAS: „Učinkovit premaz“ 

rEADyGIPS: „Za hiter začetek“

MULTI-FINISH in MULTI-FINISH M: „Fina izravnalna masa“

Fugirni trak KUrT

PUTZGrUND

Možne so tudi druge kombinacije  
Knaufovih materialov:
Fugenfüller-leicht, Grünband, Gelbband, ...

3. Obdelava fug: mavčne plošče 
 
Za polnjenje fug in grundiranje površine se lahko uporabljajo 
naslednji materiali: 

Za suhe prostore
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Q1

Q2

Q3

Q4

Stopnje kakovosti površine

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert

Fugiranje, ki je potrebno glede na tehnične zahteve – za površine brez estetskih zahtev 

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert +
fugirni trak KURT

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert +  
fugirni trak KURT

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert 
READYGIPS

Za površine s povečanimi estetskimi zahtevami

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert +  
fugirni trak KURT  
in READYGIPS

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert
READYGIPS ali PUTZGRUND in 
MULTIFINISH oz. MULTIFINISH M

Za površine z najvišjimi estetskimi zahtevami

TRIAS/UNIFLOTT/ 
UNIFLOTT imprägniert +  
fugirni trak KURT
READYGIPS ali PUTZGRUND in 
MULTIFINISH oz. MULTIFINISH M

Za površine z običajnimi estetskimi zahtevami

 HrAK – polkrožni poševni vzdolžni rob 
HrK – polkrožni vzdolžni rob  
AFK – vzdolžni rob panela  
TRIAS/UNIFLOTT/UNIFLOTT imprägniert

ravno odrezan z ostrim robom in  
posnet rob/mešana fuga 
TRIAS/UNIFLOTT/UNIFLOTT imprägniert
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Druge možnosti 
oblikovanja površin: 
3. korak
Za stopnjo kakovosti Q3
Ko se površina posuši, jo v celoti 
zbrusimo z zrnatostjo papirja 
120 ali s še bolj finim brusilnim 
papirjem.

4. korak
Za stopnjo kakovosti Q4:
Prah popolnoma 
odstranimo. Nanesemo 
tanek sloj mase 
AQUAPANEL® Q4 Finish, nato 
zbrusimo. Od kakovosti izvedbe 
je odvisno, ali bomo dosegli 
stopnjo kakovosti Q4. (Premaz 
AQUAPANEL® Q4 Finish ni 
primeren za površine, ki so 
izpostavljene škropljenju z vodo).

1. korak
Odstranimo odvečno strjeno 
fugirno lepilo. Nato celotno 
površino obdelamo s temeljnim 
premazom AQUAPANEL®.

2 korak
Fuge zapolnimo s premazom 
AQUAPANEL® Q4 Finish in 
vtisnemo fugirni trak s steklenimi 
vlakni.
Nanesemo dodatni tanek sloj 
mase AQUAPANEL® Q4 Finish, 
da zafugiramo glave vijakov. Po 
potrebi odstranimo odvečni 
material. 

Cementne plošče zlepimo  
s fugirnim lepilom (PU) 
AQUAPANEL®. Ko se strdi, 
odvečno lepilo odstranimo 
(običajno naslednji dan).  
Po nanosu temeljnega 
premaza AQUAPANEL® 
lahko začnemo z lepljenjem 
ploščic. 

1. korak
Za stopnjo kakovosti Q1:
Odstranimo odvečno strjeno 
fugirno lepilo. Nato celotno 
površino obdelamo s temeljnim 
premazom AQUAPANEL®.

2. korak
Za stopnjo kakovosti Q2
Belo fugirno in izravnalno maso 
AQUAPANEL® nanesemo na 
celotni površini in vanjo vtisnemo 
mrežico. Nanesemo drugi tanek 
sloj bele fugirne in izravnalna 
mase in zgladimo površino. 

Napotek: Odpornost proti 
udarcem in sunkom je 
sedaj zagotovljena. 

Zaključni sloji notranjih površin

4.  Obdelava fug:  
AQUAPANEL® Cement Board Indoor

4a.  Standardna uporaba za izdelavo sten,  
odpornih proti udarcem in brcam

4b.  Uporaba brez armirne mrežice 
 (površine, ki niso izpostavljene škropljenju) 

1. različica: sistem z belo fugirno in izravnalno maso 
AQUAPANEL®

2. različica: Sistem le s premazom AQUAPANEL® Q4 Finish. 
Pri tej hitri različici ni potrebna armirna mrežica. 

Za vlažne in mokre prostore
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3. korak 
Nanesemo dodatni sloj mase 
AQUAPANEL® Q4 Finish širine 
približno 20 cm, tako da sloj 
prekrije prvega za približno 5 
cm na vsaki strani. Zafugiramo 
glave vijakov in odstranimo 
odvečni material.

4. korak
Za stopnjo kakovosti Q3:
Z zidarsko žlico nanesemo 
najmanj 1 mm debel sloj 
mase AQUAPANEL® Q4 Finish. 
Ko se površina posuši, jo 
praviloma zbrusimo. Nanesemo 
dodatni, 0,5 mm debel sloj mase 
AQUAPANEL® Q4 Finish. Ko se 
površina posuši, jo v celoti 
zbrusimo z zrnatostjo papirja 
120 ali s še bolj finim brusilnim 
papirjem. 

5. korak
Za stopnjo kakovosti Q4
Nanesemo tanek sloj mase 
AQUAPANEL® Q4 Finish, , nato 
zbrusimo. Sedaj smo dosegli 
stopnjo kakovosti Q4, odvisno 
od kakovosti izvedbe. 
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10 cm

10 cm

Pri izdelavi odprtin za okna in 
vrata moramo upoštevati statične 
zahteve in po potrebi postaviti 
pomožne konstrukcije. Upoštevati 
moramo parno zaporo za 
zatesnitev glede na specifikacije 
stavbe. 

1. korak
Podkonstrukcijo postavimo 
na pravi položaj in 
pritrdimo ustrezna sidra. 
Ffolijo AQUAPANEL® Tyvek® 
StuccoWrap™ pritrjujemo od 
spodaj navzgor. 

2. korak
Folijo AQUAPANEL® Tyvek® 
StuccoWrap™ namestimo 
vodoravno. Pred montažo plošč 
lahko za pritrditev folije 
uporabimo lepilni trak. 

3. korak
Na zgornjo vodoravno 
špaleto z lepilnim trakom 
pritrdimo dodaten kos 
folije (glej sliko). Pri tem 
pazimo, da se folija 
prekriva za najmanj 15 cm. 

4. korak
Vodoneprepustno folijo 
polagamo s prekrivanjem. 
Vsi horizontalni in 
vertikalni stiki se morajo 
prekrivati za najmanj 10 
cm. Folijo položimo čez 
odprtino in jo zarežemo 
navpično na sredini 
odprtine. 

5. korak
Na spodnjo vodoravno 
špaleto z lepilnim trakom 
pritrdimo dodaten kos 
folije (glej sliko). Pri tem 
pazimo, da se folija 
prekriva za najmanj 15 cm. 

6. korak
Folije prepognemo v navpične in 
vodoravne špalete in jih pritrdimo 
z lepilnim trakom. 

7. korak
Vogale oken ojačamo z 
dodatnim lepilnim trakom, 
ki ga prilepimo pod kotom 
45°.
 

10 cm

Konstrukcijski detajli

Plošče

Vgradnja odprtin
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Konstrukcijski detajli

Armiranje vogalov

Vogale armiramo z lepilno in 
armirno malto AQUAPANEL® ali 
z belo lepilno in armirno malto 
AQUAPANEL®. Za zaščito 
vogalov vanjo vtisnemo vogalni 
zaščitni profil.

Stiki

Napotek: Zatesniti moramo vse 
stike, da preprečimo netesna 
mesta. 

Pri stikih z drugimi gradbenimi deli 
(stene, etaže plošč ipd.) moramo 
plošče ustrezno ločiti. Tako 
ustvarimo zadostni manevrski 
prostor za razbremenitev 
materialov in preprečimo tlačenje.

Zrakotesnost in odpornost proti 
vetru po potrebi zagotovimo s 
prekrivanjem folije AQUAPANEL® 
Tyvek® StuccoWrap™ s parno 
zaporo.

Slika: Tstik zunanje stene, enojna 
podkonstrukcija

Slika: Tstik zunanje stene, dvojna 
podkonstrukcija

Odprtine za vrata in okna

Plošče položimo do okenske 
preklade pri okenski polici. 
Preprečimo neprekinjene fuge, 
saj te lahko povzročijo razpoke 
in luknje. 

Na vogalih oken dodatno 
namestimo mrežico 
AQUAPANEL® velikosti 50 x 30 
cm. 
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Ceiling 

a

< 1/3 a

≥ 5 cm

a

≥ 1/3 a
≤ 1/2 a  ≥ 5 cm

Po potrebi vgradimo drsni stik s 
stropom. Zagotovimo, da razmaki 
in dimenzije sider in kotov 
ustrezajo statičnim zahtevam. 
Uporabljamo le v ta namen 
dopustna pritrdilna sredstva.

Drsni stik s stropom Skrajna zgornja in spodnja točka zunanje stene
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AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 
Plošče AQUAPANEL® Cement Board Outdoor so izjemno primerne za 
okrogline in ukrivljene stene. 

Plošče zakrivimo suho pred vgradnjo. Pri tem oblikovanju nastanejo na 
površini plošč tanke razpoke, ki pa ne povzročijo zmanjšanja trdnosti 
oz. funkcionalnosti plošč. Podkonstrukcijo, na katero bomo pritrdili 
oblikovane plošče, prilagodimo posamezni obloki loka. Pri manjših 
polmerih priporočamo vgradnjo dodatnih stojk in nosilnih profilov. 
Razmak med stojkami oz. nosilnimi profili ne sme presegati 
300/312,5 mm. Polmeri upogiba plošč AQUAPANEL® Cement Board 
Outdoor so odvisni od širine plošč in možni do določenih minimalnih 
polmerov celotne konstrukcije.

Polmer upogiba:
Velikost plošče: 900 x 1200/2400/1250/2500 mm; 
Najmanjši polmer upogiba: ≥ 3m
Velikost plošče: 1200 x 900/2000/2400/2500/2800/3000 mm; 
Najmanjši polmer upogiba: ≥ 3m 
Razrezi: 300 x 1200/2400/1250/2500 mm;  
Najmanjši polmer upogiba: ≥ 1m

Konstrukcijski detajli
Ukrivljene zunanje stene in fasadne konstrukcije



Ukrivljene stenske in fasadne konstrukcije

Vgradnja plošč AQUAPANEL® Cement Board Outdoor z različnimi polmeri

Detajli  Merilo 1:5

Notranji lok – konkavno, zunanji lok – konveksno

Knauf UW runner

Knauf stud

AUQAPANEL® 
Cement Board Outdoor

Knauf sinus profile

AUQAPANEL® 
Cement Board Outdoor

Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW runner

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Radius 3000 mm Radius 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

face side face side

d 

d 

ra
di

us

ra
di

us

vidna stran vidna stran

Knauf UW runner

Knauf stud

 
Cement Board Outdoor

Knauf sinus profile

 
Cement Board Outdoor

Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW runner

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Radius 3000 mm Radius 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

face side face side

d 

d 

ra
di

us

ra
di

us

AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

stenski Uprofil

Knaufov profil

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

fleksibilni stični Uprofil Sinus

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

sidro

stenski Uprofil

Napotek: Plošče AQUAPANEL® Cement Board Outdoor zakrivimo suho 
pred vgradnjo. Pri tem oblikovanju nastanejo na površini plošč tanke 
razpoke, ki pa ne povzročijo zmanjšanja trdnosti oz. funkcionalnosti 
plošč. Osni razmak stojk ≤ 300/312,5 mm (zunanji polmer).Knauf UW profile

Knauf profile

 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Knauf sinus flexible U-connection profile

 
Cement Board Outdoor

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW profile

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Radius 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

visible side visible side

d 

d 

ra
di

us

ra
di

us

Knauf UW profile

Knauf profile

 AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Knauf sinus flexible U-connection profile

 
Cement Board Outdoor

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Radius r of curved wall

Anchoring

Knauf UW profile

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

AQUAPANEL® Joint Filler - grey

Radius 1000 mm

Concave shape                              Convex shape 

visible side visible side

d 

d 

ra
di

us

ra
di

us

fugirni trak AQUAPANEL® (10cm)
siva fugirna masa AQUAPANEL®
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Montaža s ploščami širine 900 oz. 1200 mm pri r ≥ 3.0 m Montaža s ploščami širine 300 mm pri r ≥ 1,0 m

Debelina plošč Polmer upogiba plošče AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

d Širina 300 mm Širina 900 mm

mm mm mm

12,5 ≥ 1000 ≥ 3000

Dolžina razreza – L

Kot α = 90° Kot α = 180° Vsi koti do a α = 180°
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Mavčne plošče 
Z mavčnimi ploščami lahko oblikujemo skorajda vse cilindrično 
ukrivljene površine. Razmak med stojkami oz. nosilnimi profili ne sme 
presegati 300/312,5 mm.

Mavčne plošče krivimo vlažne. Površino enakomerno poškropimo z 
vodo, tako da lahko voda pred uporabo prodre v jedro. Plošča se mora 
posušiti v 24 urah po navlažitvi, drugače lahko pride do nastanka 
plesni. Kadar naravno sušenje ni zagotovljeno, za pospešitev sušenja 
uporabimo ventilatorje in mehanske naprave za odstranjevanje vlage. 
Ko se plošča popolnoma osuši, ponovno pridobi prvotno trdnost.
 

Konstrukcijski detajli
Ukrivljene notranje stene



nakrčena stra
nn

a k r č e n a  s t r a n

v i d
n a  s t r a n

d

d

rr

v i d n a  s t r a n
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Ukrivljene konstrukcije notranjih sten

Notranji lok – konkavno, zunanji lok – konveksno

Mokro krivljenje: 
1.  Na pravo dolžino odrezano ploščo z nakrčeno stranjo navzgor 

položimo na rešeto iz profilov ali podobno tako, da gleda čez 
rob (da lahko presežna voda odkaplja). 

2.  Površino plošče podolgem in počez preluknjamo z bodičastim 
valjčkom.

3.  Perforirano stran zmočimo z razpršilnikom ali gladilnim valjčkom 
in počakamo nekaj minut, da se prepoji. Zatem tolikokrat 
ponovimo, da se ob strani pojavi voda. 

4.  Ploščo položimo na predhodno izdelano šablono, jo ukrivimo in 
pritrdimo z lepilnim trakom. 

Suho krivljenje
1.  Knaufove plošče počasi ukrivimo nad podkonstrukcijo iz stenskih 

Cprofilov. 
2.  Plošče z vijaki neprekinjeno pritrdimo tako, da sledimo krivini. 

Navodila za krivljenje 

Debelina plošče Polmeri upogiba mavčnih plošč 
d mm Suho krivljenje mm Mokro krivljenje mm
6,5 ≥ 1000 ≥ 300
9,5 ≥ 2000 ≥ 500
12,5 ≥ 2750 ≥ 1000
Le vzdolžno krivljenje

Dolžina -L
Kot α = 90° Kot α = 180° Vsi koti do α = 180°

podstavek za krivljenje

kot ali stropni Cprofil za ojačitev plošč; 

odrezki plošč; 
rezane plošče d ≥ 12.5 mm

Detajli  Merilo 1:5

21

Knauf Metal Stud Partitions W11
Bent Partitions with Bent Knauf Boards and UW Runners 75x40x0.6 Pre-punched at Web

4. Lay board on precast molding device, fix with tape
and let it dry.

a few minutes. Repeat process until excessive water drains.
3. Wet the board by spraying or with lambskin roller and let it settle for 

Perforate the board laterally and longitudinally with Spike Roller.2.

lon
git

ud
ina

l d
ire

cti
on

wet bending

1. Put the cut-to-length Knauf Boards on a grid made of

excessing the grid on the perimeters (so excess water can drip off).

Wet bending

len
gth

 of
 la

yo
ut

Biegeanleitung

Detail scale 1:5

Dry bending
Bend Knauf Boards over metal grid or frame.1.
Fix with Drywall Screws following the bending continuously.2.

W111-SO1 Bent Partition

UW Runner
75x40x0.6

CW Stud
75x50x0.6

pre-punched at web
UW Runner 75x40x0.6

(Mat. no. 00003387)

Drywall Screw TN

e.g. Knauf Mold Boards
2x 6.5 mm

Knauf Uniflott + 
Joint TapeNailable Plug UW Runner

75x40x0.6

cut outside flange at web punches 
bend UW Runners to required radius
connect Knauf CW Studs to pre-punched UW Runners by crimping
cladding lateral

Assembly

spacing Knauf CW Studs:
spacing Nailable Plug:

� 312.5 mm
� 300 mm

3.

1.
2.

4.

channels or similar with the side to be compressed on top and

Knauf

to fix the

molding device

molding device

batten

board

to support boards
angle or CD Channel

Knauf Board strip
cut board
d � 12.5 mm

(outside radius)

d

rr

mm

�   500  9.5

mm

� 2000

mm
  6.5 � 1000 �   300

12.5 � 2750 � 1000
d

angle        90°
L =

.r
2

all angles up to      180°
=L r .

angle        180°

=L r
180

..

(Mold Board)

es
sermocebot

di

disecafe

p

s d

e i d

t o b e c om re s s e

f a c e s i

s d

e

p

d e

Inside Arch - Concave Outside Arch - Convex

d
dry

Board Bending radius  r

bending
wet
bending

thickness

longitudinal bending only

Length of layout  L

Napotki za montažo
1.  Zunanjo prirobnico odrežemo s škarjami za pločevino  

na vtisnjenem delu.
2. Stenski Uprofil prilagodimo želenemu polmeru.
3. Stenske Cprofile povežemo s štancanim stenskim Uprofilom. 
4. Obloge montiramo prečno.

Razmak stenskih Cprofilov: ≤ 312,5 mm (zunanji polmer) 
Razmak sider: ≤ 300 mm

stenski Uprofil

stenski Cprofil

fleksibilni stični Uprofil Sinus

vijak

Knaufova mavčna plošča

sidro stenski  
Uprofil

Knauf UNIFLOTT +
Knauf KURT

mokro krivljenje

ra
zv

ita
 d

ol
ži

na
 

vz
do

lž
na

 s
m

er

letev za 
fiksiranje 
plošče

podstavek za krivljenje
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Poraba materiala

Poraba materiala: AQUAPANEL® Enota Na m2

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (enoslojno) m2 1,0

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Climateshield m2 1,0

AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap™ m2 1,1

Vijaki AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) kom 15, osni razmak stojk 600 mm

Vijaki AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) kom 20, osni razmak stojk 400 mm

Vijaki AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) kom 25, osni razmak stojk 300 mm

Fasadni vijaki AQUAPANEL® kom 15, osni razmak stojk 600/625 mm

Siva fugirna masa AQUAPANEL® kg 0,7

Fugirni trak AQUAPANEL® (10 cm) m 2,1

Zunanji armirni trak AQUAPANEL® m 2,1

Lepilna in armirna malta AQUAPANEL® kg 7,8 debelina suhega sloja 5 mm 

Bela lepilna in armirna malta AQUAPANEL® kg 6,3 debelina suhega sloja 4 mm 

Mrežica AQUAPANEL® m2 1,1

Temeljni premaz za omet AQUAPANEL® g 100 – 150

Mineralni zaključni omet AQUAPANEL® kg pribl. 3,1 mm; za debelino sloja 2 mm (zrnatost 2 mm)

Izravnalni premaz AQUAPANEL® l 0,22 (za mineralni zaključni omet AQUAPANEL®)

Disperzijski omet AQUAPANEL® kg 3,1 (zrnatost 2 mm)

Omet na osnovi silikona in umetne smole AQUAPANEL® kg 3,1 (zrnatost 2 mm)

Zunanja stran
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Potreben material Enota Na m2

Mavčna plošča (enoslojno) m2 1

Vijak kom 20

UNIFLOTT kg 0,5

TrIAS kg 0,5

FUGENFÜLLEr LEICHT kg 0,5

rEADyGIPS kg; zapolnitev fug, stopnja kakovosti površine Q2 (4AK plošče) odvisno od razmerja fug

kg; premaz prask na celi površini, stopnja kakovosti površine Q3 s 
Q2 kot osnovo

0,7

kg; premaz celotne površine, npr. stopnja kakovosti površine Q4 1,5

JOINTFILLEr SUPEr kg 0,6

MULTI-FINISH /MULTI-FINISH M kg; debelina sloja 1 mm 1,0

EASyPUTZ  (1 mm zrnatost) 

(0,5 mm zrnatost)

g 950

g 500 – 650

Fugirni trak KUrT m 2,1

TIEFENGrUND ml 70 – 100

SPEZIALGrUND g 100 – 200

PUTZGrUND kg 0,25

AQUAPANEL® Cement Board Indoor m2 1

Vijaki AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) kom 20, osni razmak stojk 400 mm

Vijaki AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) kom 25, osni razmak stojk 300 mm

Vijaki AQUAPANEL® Maxi (SN, SB) kom 15, osni razmak stojk 600/625 mm

Fugirno lepilo AQUAPANEL® (PU) ml 50

Temeljni premaz AQUAPANEL® g 40 – 60

Bela fugirna masa AQUAPANEL® kg; debelina sloja 1 mm 0,7 (3,5 debelina suhega sloja 5 mm)

Mrežica AQUAPANEL® m2 1,1

AQUAPANEL® Q4 Finish kg; debelina sloja 1 mm 1,7 (3,4 debelina suhega sloja 2 mm)

Fugirni trak iz steklenih vlaken m 2,1

Notranja stran
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Električni vijačnik

Za pritrjevanje plošč z vijaki 
uporabimo električni vijačnik z 
nadzorom globine. Tako 
zagotovimo, da so vsi vijaki 
enakomerno poglobljeni.

Mešalnik
Za mešanje notranji ometov, 
fugirnih mas in zunanjih ometov. 
Priporočamo napravo s 600 
obrati na minuto.

Orodje 
za postavitev zunanje stene Knauf AQUAPANEL®

Nož za izolacijo 

Škarje za pločevino

ročna krožna žaga

Vbodna žaga

Olfa nož
Za rezanje cementnih in mavčnih 
plošč. Z ravnilom in pisalom na 
plošči označimo želeni format. 
Na eni strani zarežemo z nožem 
toliko, da razrežemo tkanino ali 
papir. Ploščo prelomimo ob rezu 
in prerežemo še tkanino oz. 
papir na hrbtni strani plošče.

Za ostre robove in za izdelavo 
izrezov za kable in cevi 
uporabimo vbodno žago z 
žaginim listom iz trde kovine ali 
z diamantno površino. Premer 
izreza za eno cev mora biti 
približno 10 mm večji od 
premera cevi. 

Gladke odrezane površine 
izdelamo s pomočjo krožne žage 
(ob uporabi sesalnika). 
Priporočamo uporabo žaginega 
lista iz trde kovine ali z 
diamantno površino.

Za rezanje izolacijskega 
materiala.

Za rezanje kovinskih profilov. 
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Različno orodje

Gladilke

Za nanašanje fugirnih in 
izravnalnih mas, lepilne in 
armirne malte, ometov itd. 
uporabimo različne gladilke.
Da bi zagotovili nanos prave 
količine materiala na ploščo, 
uporabimo zobčaste gladilke. Za 
nanašanje lepilne in armirne 
malte
 AQUAPANEL® npr. gladilko z  
10 mm zobci.

 

Zidarski meter 
Pisalo 
ravnalna vrvica 
Vodna tehtnica

Knauf PFT G4/G5
Za mešanje notranjih ometov, 
fugirnih mas in zunanjih ometov.
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Dodatne informacije

Informacije o sistemih za izoblikovanje notranjih površin s 
Knaufovimi mavčnimi ploščami 
W11 Knauf pregradne stene s kovinsko podkonstrukcijo 
Požarna zaščita s Knaufom
Stenski sistemi Knauf – zvočna zaščita s sistemom – 
zahteve, priporočila, postopki izračunov

Informacije o posebnih Knaufovih mavčnih ploščah 
K716 Knauf Diamant
W15 Knauf Diamant
K451/K751 Fireboard
K717 Knauf Silentboard
K811 Knauf Vidiwall
W35/W61/W62 Masivna gradbena plošča

Informacije o Knaufovem priboru in mavčnih fugirnih 
masah
K432 Knauf Trennfix 
K434 Knauf tesnilni trak
K442a Knauf fugirni trak KURT
K451 Knauf TIEFENGRUND
K459 Knauf SPEZIALGRUND
K462 Knauf FINISHPASTÖS 
K462 Knauf FUGENFÜLLER LEICHT 
K463 Knauf JOINTFILLER SUPER 
K464 Knauf READYGIPS 
K467 Knauf UNIFLOTT
Pokaži mi tvoje fuge in povem ti, kdo si 
Suhomontažna gradnja – enostavno, hitro in varno
Knauf READYGIPS – kakovostne površine s ščepcem zabave
Popolnost ima svoje ozadje – Knaufovi temeljni premazi 

Informacije o notranjih sistemih s ploščami AQUAPANEL® 
Cement Board Indoor
Sistemska brošura AQUAPANEL® Indoor
W38I AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Informacije o izolacijah Knauf Insulation
Zrakotesnost ščiti gradbeno substanco
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www.Knauf-AQUAPANEL.com

Zunanja stena Knauf AQUAPANEL®© 2011 D-04/11-047

AQUAPANEL®je tehnološko vodilni in inovativni gradbeni sistem. Sistemska 
misel spremlja vse faze projektiranja in izvedbe, od ideje do dokončanja 
projekta. Cementne gradbene plošče AQUAPANEL®, pribor in podpora pri 
gradnji so usklajeni – uspeh je zagotovljen.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi.
Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Kon-
strukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko 
dosežete le, če zagotovite izključno uporabo Knaufovih sistemskih komponent 
ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoča. Podatki o porabi, količinah in iz-
vedbi so empirične vrednosti, če pride do odstopanja, se lahko spremenijo.
Vse pravice pridržane. Za spremembe, ponatis in fotomehanično ter elektron-
sko reproduciranje, tudi v izvlečkih, je potrebno izrecno dovoljenje družbe 
Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska c. 115, 1000 Ljubljana.

AQUAPANEL® je registrirana blagovna znamka.

Knauf Ljubljana d.o.o.
Dunajska c. 115
1000 Ljubljana
Slovenija
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