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Pred sanacijo

Flow Tower
Köln, Bayenthal
projektant JSWD, Köln
K
 nauf sistem zunanjih sten:
WM412C.de
izgradnja: 1969, sanacija 2016
Po sanaciji
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KNAUF ZUNANJE STENE
S TEHNOLOGIJO AQUAPANEL
Zunanje stene Knauf s tehnologijo AQUAPANEL® predstavljajo suhomontažne sisteme
bodočnosti, ki jih odlikujejo gospodarnost, trajnostnost in gradbeno-fizikalne prednosti,
ki presegajo lastnosti klasičnih tradicionalnih načinov gradnje.
Zunanje stene Knauf AQUAPANEL®
predstavljajo logično nadaljevanje
zanesljivih sistemskih notranjih
suhomontažnih konstrukcij, ki
jih odlikujejo odlične lastnosti,
predvsem gradbenobiološka
neoporečnost, visoka zvočna
izolirnost in hitrost postavitve.
Sistemske zunanje stene in stenske

Sistemske zunanje stene Knauf
sten je zelo pestra. Idealno možnost
AQUAPANEL® izpolnjujo predpise
predstavljajo v skeletnih konstrukciglede uporabnosti in zanesljivosti
jah iz armiranega betona, jekla in
in vse gradbeno-fizikalne zahteve,
lesa, pa tudi pri masivnih konstrukcipovezane z zvočno izolirnostjo,
jah – glej tudi brošuro »VHF – ko iz
toploto in požarno varnostjo.
vizije nastane fasada«. Ker so sistemi
Dodatne prednosti predstavljajo
zunanjih sten Knauf modularni, lahko
vitkost in nizka teža konstrukcij
njihovo sestavo zelo natančno prilagozunanjih sten in oblog povezane
dimo zahtevam uporabnikov. Stene so
z zvočno izolirnostjo, toploto
izvedljive tudi v zelo visokih zgradin požarno varnostjo. Dodatne
bah. Osnovne variante zunanjih sten,
prednosti predstavljajo vitkost in
prikazane v tej brošuri, so označene s
Doppelständerwerk
mit
nizka teža konstrukcij zunanjih
stenZwischenplatte
sistemskimi oznakami WM411C, WM
in oblog.
111CE in WM 412C. Glede statičnih
in gradbeno-fizikalnih lastnosti so izjemno prilagodljive, kar omogoča, da
V katerih primerih uporabimo
jih lahko uporabimo praktično v vseh
sistemske konstrukcije zunantipologijah in vrstah stavb.
jih sten Knauf Aquapanel® ?
Paleta možnosti uporabe zunanjih

WM411C.de
AQUAPANEL
Doppelständerwerk mit Zwischenplatte
obloge so strukturno
zelo podobne
notranjim stenam in oblogam. PozicioWM411C.de
AQUAPANEL
nirane
so na obod gradbene
strukture
in predstavljajo njen ovoj. Zunanja
obloga sestoji iz cementnih plošč
Aquapanel® Outdoor, vse ostale
sistemske komponente, npr. profili
KAW za zunanje stene, so prilagojeni
zunanjim zahtevam.
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KAW jekleni kotnik 70X135/100
KAW FASADNI PROFIL 150
AQUAPANEL Water Barrier
KAW jekleni kotnik 70X135/100
1
AQUAPANEL Cement Board Outdoor
KAW
FASADNI
150
AQUAPANEL
fugirni
trak (10 cm)PROFIL
/ Aquapanel
fugirna masa
2
AQUAPANEL
Gewebe
–
steklena
fasadna
mreža
AQUAPANEL Water Barrier za omet Knauf
3
AQUAPANEL lepilna in armirna malta
4
AQUAPANEL Cement Board OutdoorAQUAPANEL
AQUAPANEL temeljni premaz za omet
sistem ometov
AQUAPANEL
fugirni trak (10 cm) / Aquapanel
fugi
5
Knauf zaključni omet
Gewebe
–
steklena
fasadna
mreža
AQUAPANEL
Knauf
6 Insulation izolacija
Knauf
AQUAPANEL lepilna in armirna malta
7 Diamant
Knauf Insulation parna zapora (LDS)

8
AQUAPANEL temeljni premaz za omet
Knauf zaključni omet
9
Knauf Insulation izolacija
* 10
gemäß Broschüre:
Knauf Außenwand,
Knauf Diamantaußen
11
Kapitel: Oberflächengestaltung
Knauf Insulation parna zapora (LDS)
12

* gemäß Broschüre:
Knauf Außenwand,
Kapitel: Oberflächengestaltung außen

WM411C – zunanja stena z dvojno podkonstrukcijo

Besonderheiten der Konstruktion:
4

Minimierung der Wärmebrücken durch Mindestdämmung des Deckenkopfes
Durch Modifikation (zusätzliche Stahlwinkel) am Deckenkopf sind Dämmstärken bis zu 80 mm möglich.

Cloud No. 7
Stuttgart
 rojektant Tec Architecture Ermatinp
gen, Švica
Knauf sistem zunanjih sten:
WM412C.de
izgradnja: 2017
Glej tudi sliko na naslovnici
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LAHKO, VITKO & TIHO
Primerjalne tabele Knauf zunanjih sten: teže in debeline sten
Primerjalni grafi zunanje stene Knauf WM411C z dvojno
podkonstrukcijo
Opis konstrukcije najdete na straneh od 19 naprej

Primerjave površinskih tež in debelin zunanjih sten povsem jasno prikažejo prednosti Knauf zunanjih
sten. Nobena klasična stena ne dosega primerljivih vrednosti, ko primerjamo podatke sten glede na
zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah oz. zahteve za pasivne hiše.
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WM411C.de

klasični zid + topl
izolac. fasada

porobeton

20

opečni modularec s
polnimi režami izolacije

Teža

Sistem zunanje stene

vrednost U<
0,185 W/
m2K) bolje
kot pravilnik
PURES

vrednost U<
0,15 W/m2K)
(standard za
pasivne hiše)
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+19%

WM411C.de

klasični zid + topl
izolac. fasada

porobeton

opečni modularec s
polnimi režami izolacije

Debelina stene

Kanuf zunanja stena
WM11C.de, dvojna
podkonstrukcija (sestava je
razvidna na strani 19)

teža
(kg/m²)

75

razmerje
v%

apneno peščeni zidak RD 1,8
kg/dm3; 17,5 cm + omet
znotraj in zunaj; 2 cm + EPS
izolacija; l=0,035 W/(mK)

350

porobeton
l=0,07 W/mK
+ omet znotraj in zunaj 2 cm

122

opečni modularec z zapolnjenimi prekati z mineralno volno
l=0,07 W/mK
+ omet znotraj in zunaj 2 cm

232

pri debelini 18 cm

pri debelini zidaka 36,5 cm

pri debelini modularca 36,5 cm

-

+369%

+64%

+211%

debelina
stene (cm)

31,5

37,5

38,5

38,5

razmerje
v%

-

+19%

+22%

+22%

teža
(kg/m²)

76

razmerje
v%

350

151

301

pri debelini 22 cm

pri debelini zidaka 48 cm

pri debelini modularca 48 cm

-

+364%

+100%

+298%

debelina
stene (cm)

35,5

41,5

50,0

51,0

razmerje
v%

-

+17%

+41%

+44%

Zvočna izolirnost notranjih pregradnih sten z dvojno podkonstrukcijo je
zelo visoka pri majhni debelini stene. Enako velja za zunanje stene Knauf
WM 411C

- 32% - 48% - 41%

80

Zvočna izolirnost Rw (dB)
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WM411C.de

klasični zid + topl
izolac. fasada

porobeton

opečni modularni zidak z
režami polnimi izolacije

Zvočna izolirnost

Sistem zunanje stene

vrednost U<
0,185 W/
m2K) bolje
kot pravilnik
PURES

Zvočna izolirnost Rw
(dB)
razmerje
v%

Knauf zunanja stena
WM411C, dvojna
podkonstrukcija (sestava na
strani 19))

73

100%

apneno peščeni zidak RD 1,8
kg/dm3; 17,5 cm +omet

50

porobeton
l=0,07 W/mK
+ omet znotraj in zunaj 2 cm

38

opečni modularni zidak, prekati
zapolnjeni z mineralno volno
l=0,07 W/mK
+ omet znotraj in zunaj 2 cm

43

pri izolaciji 18 cm

pri debelini zidaka 36,5 cm

pri debelini zidaka 36,5 cm

68%

52%

59%

Zunanje stene Knauf jasno kažejo prednosti suhomontažnih konstrukcij. Tako pri novogradnjah kot prenovah, predvsem pri
gradnji za trg, kjer se investitorji in projektanti trudijo s projektiranjem najbolj optimalnih konstrukcij, predstavlja zunanja
stena Knauf tehnično rešitev brez konkurence, ko primerjamo izkoristek prostora, energetske in zvočno-tehnične lastnosti.
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HITRO & DONOSNO
Knauf zunanja stena s tehnologijo Aquapanel® nudi investitorjem in arhitektom
raznovrstne ekonomske prednosti glede na običajne masivne stene
Več uporabne površine
Zahvaljujoč majhni debelini nudi
Knauf zunanja stena v primerjavi z
masivnimi stenami ca. 3 % več
uporabnih notranjih površin. Prodajna
oz. oddajna površina se tako poveča,
s tem pa tudi prihodki.
Zaradi nizke površinske teže Knauf
zunanje stene se primarna nosilna
konstrukcija, vključno s temelji,
lahko načrtuje in izvede bolj vitko in
ekonomično. Da to bistveno prednost
lahke konstrukcije najbolje izkoristimo,
je najbolje že v zgodnji fazi
projektiranja, v idejni projekt, vključiti
njene lastnosti. Tehnični svetovalci
Knauf in Knauf Insulation bodo
vaši zanesljivi partnerji pri zasnovi
konstrukcij zunanjih sten.

Pivovarna Paulaner
München Langwied
projektant 03 Architekten, München
K
 nauf sistem zunanjih sten:
WM411C.de
izgradnja: 2016

Hitrejša finalizacija objekta
Inovativni suhomontažni sistem
zunanjih sten Knauf omogoča hitrajšo
gradnjo. Časovni prihranek do
finalizacije površin znaša do 27 %.
Hitrejši zaključek investicije omogoča
hitrejšo prodajo ali zaračunavanje
najemnin in tako poveča donosnost.*
* podatki temeljijo na primerjalnih kalkulacijah:
»Gradbenoekonomska analiza Knauf AQUAPANEL®
zunanje stene, avtor prof. dr. inž. arhitekt Bert
Bielefeld, AEDIS ProManagebertbielefeldUniverza
Siegen«

Študentski dom
Esslingen
p
 rojektant Thomas Mühleisen, Esslingen
K
 nauf sistem zunanjih sten:
WM411CE.de
izgradnja: 2013
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Baggersand Travemünde
Travemünde
 rojektant Heske Hochgürtel Lohse
p
Architekten und Ingenieure
Knauf sistem zunanjih sten: WM411C.de
izgradnja: 2015

Goltstein Forum
Köln
 rojektant Fischer&Fischer Architekten,
p
Köln
Knauf sistem zunanjih sten: WM411CE.de
izgradnja: 2010

	Hitrejša izgradnja lupine zgradbe
in s tem hitrejši začetek vseh
nadaljnjih gradbenih del znotraj
objekta, kot so izdelava estrihov,
postavitev pregradnih sten, saj je
ovoj stavbe že končan
	Krajši časi sušenja med gradnjo,
to pomeni tudi manj porabljene
energije za izsuševanje prostorov
	Krajši čas gradnje skrajša tudi čas
postavitve gradbenega odra
	Manj zahtevna koordinacija pri
vodstvu gradbišča*, saj se Knauf
zunanje stene izdelujejo kot enotna
postavka in zaradi tega nastopa
na zunanjih stenah manj obrtnikov,
ki bi se s svojim delom prepletali in
ovirali.
* glede na osnovna gradbena dela, fasadne obloge in
na notranjo izgradnjo

	Enostavnejša gradbena
logistika zaradi vertikalnega
in horizontalnega transporta
manjše mase materialov za Knauf
zunanjo steno; ni potrebe po težki
mehanizaciji.
	Dobave Just-In-Time kot tudi celovita
rešitev iz ene roke
	Predelave in spremembe
namembnosti objekta v bodočnosti
so zaradi lahkega načina gradnje
enostavneje izvedljive.
	Fasado je možno po izteku
uporabnosti selektivno demontirati,
s tem je omogočeno učinkovito
recikliranje
	Trajnost in uporabnost izdelkov
AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor znaša v skladu z njihovo
okoljsko deklaracijo (EPD) 50 let.
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TRAJNOSTNOST
Knauf zunanja stena z AQUAPANEL® tehnPjo nudi v primerjavi z klasičnimi zidovi
boljšo okoljsko bilanco in nižje emisije CO2.
Nižje vrednosti emisij CO2/
manj onesnaženega zraka
Primerjalni izračuni kažejo da je
izpust CO2 pri proizvodnji 1 m2
Knauf zunanje stene za približno
30% nižji kot pri izdelavi 1m2
stene iz klasičnih zidakov. *

C02 / m2*
Sistem 1
Opečni votlak s toplotno
izolacijsko fasado

30,40 kg

Sistem 2
Knauf zunanja stena +
zaključni omet

21,33 kg

Sistem 3
opečni votlak zapolnjen
z mineralnimi vlakni +
zaključni omet

40,20 kg

*p
 odatki temeljijo na primerjalnih kalkulacijah:
»Gradbenoekonomska analiza Knauf AQUAPANEL®
zunanje stene, avtor prof. dr. inž. arhitekt Bert
Bielefeld, AEDIS ProManagebertbielefeld Univerza
Siegen«
UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804
Deklarationsinhaber

Knauf AQUPANEL GmbH & Co. KG

Herausgeber

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer

EPD-USG-20130023-IAA2-DE

Ausstellungsdatum

11.10.2013

Gültig bis

11.10.2018

AQUAPANEL® Cement Board Indoor / Outdoor

Knauf AQUAPANEL GmbH & Co. KG

www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

Zmanjšanje
primarne energije
	Visoke zahteve po toplotni zaščiti
(U-vrednost) so z zunanjo steno
Knauf Aquapanel izpolnjene kljub
njeni vitkosti.
	Knauf sistem zunanjih sten tehta
le 30 % mase sten iz opečnih
zidakov oz. 25 % mase betonskih
sten. Potreba po primarni energiji
pri proizvodnji materialov Knauf
zunanjih sten je v primerjavi z
masivnimi konstrukcijami manjša
do 50 %*.

Manjša poraba naravnih
virov
	Zmanjšana poraba naravnih
surovin in dobrin pri proizvodnji
pomeni bistven prispevek k trajnostni gradnji.
	Nižji stroški transporta in energije
	Prihranek vode zaradi
suhomontažnega načina gradnje
	Enostavna demontaža in odstranjevanje izdelkov po koncu
življenjskega cikla
	Sestavni deli Knauf zunanjih sten
so gradbeno-biološko preskušeni,
imajo okoljsko deklaracijo (EPD) in
so LEED konformni

Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Aufgrund der guten Prüfergebnisse wird der Firma

Knauf AQUAPANEL GmbH & Co. KG
D-58638 Iserlohn
für das Produkt

AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor, SkyLite, Indoor(Lighter.Easier.Faster), Floor,
Floor MF, Floor Tile Underlay, Universal
(Gutachten-Nr. 3016 – 848)

das Prüfsiegel

durch das Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH verliehen.

____________________________
Reimut Hentschel, Geschäftsführer
Rosenheim, August 2016
Das Prüfsiegel wird für die Dauer von 2 Jahren verliehen. Die Nachprüfung für die Produkte muss rechtzeitig
vor Ablauf im Interesse des Verbrauchers erfolgen und ist vom Antragsteller neu zu beantragen.
IBR Institut für Baubiologie GmbH D-83022 Rosenheim Münchener Straße 18
Tel. +49 (0)8031 / 3675-0 Fax +49 (0)8031 / 3675-30 www.baubiologie-ibr.de
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*p
 odatki temeljijo na primerjalnih kalkulacijah: »Gradbenoekonomska analiza Knauf AQUAPANEL® zunanje
stene, avtor prof. dr. inž. arhitekt Bert Bielefeld, AEDIS ProManagebertbielefeld Univerza Siegen«
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ECOSE Technology
auf Wärme-, Brand-

Tudi izolacija v Knauf zunanjih stenah s tehnologijo
AQUAPANEL izpolnjuje vse standarde glede okoljskih
združljivosti in skladnosti.

uf Insulation.

hutz

ECOSE® tehnologija v izolaciji Knauf Insulation brez formaldehidov.

chutz

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstraße 8
D-84359
Simbach
am Inn
Klimahaus
Bremerhaven
Telefon
+49 (0)8571 40-0
Bremerhaven
Telefaxp+49
(0)8571 40-231
rojektant Klumpp Architekten
Bremennsulation.de
www.knaufi
Knauf sistem zunanjih sten:
WM111CE.de
info@knaufi
nsulation.de
izgradnja: 2009

Znižuje porabo energije pri proizvodnji izolacijskih materialov in izboljšuje energetsko bilanco tako končnega izdelka kot celotne zgradbe, v katero je ta izolacija vgrajena. Njene prednosti so poudarjene v okoljski prijaznosti in trajnostnosti,
prav tako pa pridejo do izraza v konstrukcijah Knauf zunanjih sten. Obrtniki potrjujejo, da izolacije, proizvedene po tehnologiji ECOSE, manj dražijo kožo od
ostalih mineralnih steklenih voln. Tudi optično se ti izdelki razlikujejo od ostalih:
izolacije iz steklene mineralne volne, izdelane po tehnologiji ECOSE niso več ruKnauf
Insulation GmbH
mene, ampak rjave barve. Rjava barva nastane povsem naravno v proizvodnem
Heraklithstraße
8 ne uporablja belil ali barvil.
procesu, v katerem se

D-84359 Simbach am Inn
Telefon +49 (0)8571 40-0
Telefax +49 (0)8571 40-231
www.knaufinsulation.de
info@knaufinsulation.de

Ekologija & trajnostnost

Mineralna volna Knauf
Insulation

Knauf Insulation zrakotesni
izolacijski sistem LDS

Ta sistem gradnje prihrani energijo
zaradi lahke in enostavne montaže,
hkrati pa ne potrebujemo veliko
materialov, da konstruiramo kvalitetno
zunanjo steno. To pomeni prihranek
naravnih surovin. Uporabljeni materiali so visokokvalitetni in imajo dolgo
življenjsko dobo. Posamezne komponente je mogoče ponovno uporabiti.
Plošča Aquapanel® Cement Board
Outdoor certificirana in priporočena
po kriterijih Instituta za gradbeno
biologijo Rosenheim z atestom IBR
3016-848 in okoljsko deklaracijo
(EPD). Uporabljena mineralna volna
je deklarirana kot okolju prijazna.
Zahvaljujoč tehnologiji ECOSE ne
vsebuje škodljivih snovi (Modri angel,
Eko-test). Z zunanjimi stenami Knauf so
objekti orientirani v prihodnost.

Izolacije iz mineralne volne v skladu z
EN 13162 so negorljive, odporne na
staranje in difuzijsko odprte. Bistveno
pripomorejo k energijski učinkovitosti
zgradb.

Sistem sestoji iz različnih parnih ovir,
lepil in manšet. Posamezne komponente
so medsebojno usklajene in omogočajo
strokovno izvedbo zrakotesnih slojev.

n bitte nicht drucken

Steklena volna
Izolacije iz steklene volne brez
formaldehidnih veziv po ECOSE®
tehnologiji predstavljajo idealno
izolacijo za gospodarne sisteme
zunanjih sten z visokimi zahtevami po
toplotni, zvočni in požarni zaščiti.

50 let atestirane varnosti
Vsi izdelki in njihove medsebojne
povezave so certificirani za življenjsko
dobo 50 let.

Kamena volna
Izolacijske plošče Knauf Insulation iz
kamene volne odlikuje visoko tališče
nad 1000°C. Primerne so predvsem
za konstrukcije z visokimi zahtevami
po požarni zaščiti.
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DESIGN
Knauf zunanja stena z AQUAPANEL® tehnologijo omogoča neslutene možnosti
oblikovanja zunanjih sten.
AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor se lahko upogiba in
krivi
Z zunanjimi stenami Knauf lahko
oblikujemo konveksne in konkavne
površine, kupole in oboke. Pri dvojnih
podkonstrukcijah je lahko vsaka polovica oblikovana individualno. Ta fleksibilnost omogoča svobodo oblikovanja
površin brez vidnih fug na površini.
Vsako zamisel glede oblike, barve in
teksture površin je možno realizirati.
Arhitekturni izraz objekta je lahko popolnoma unikaten.

Rohrunion
Voerde
p
 rojektant Prusseit & Reiss
Bauplanungsbüro, Garbsen
Gradbena situacija: vhodni obok
izgradnja: 2010

Piller Blowers&
Compressors
Moringen
p
 rojektant Albrecht & Weisser
Architekten, Northeim
Knauf sistem zunanjih sten:
WM111C.de
izgradnja: 2016
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Landmark-Tower
Bremen - Walle
 rojektant Hilmes Lamprecht
p
Architekten
Knauf sistem zunanjih sten:
WM111C.de
izgradnja: 2010

Theater am Ring
Saarlouis
 rojektant Architekt François
p
Valentiny, Luxemburg
Knauf sistem zunanjih sten:
WM111CE.de
izgradnja: 2016
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GRADBENI PREDPISI, GRADBENA FIZIKA &
STABILNOST

Marsilius-Arkaden
Heidelberg
p
 rojektant Hübner + Erhard und
Partner Architekten, Heidelberg
K
 nauf sistem zunanjih sten:
WM111C.de
izgradnja: 2015

Dokazila o zanesljivosti
objekta
V skladu s slovenskim Gradbenim
zakonom je v projektni dokumentaciji
potrebno dokazati mehansko trdnost
in statično zanesljivost objekta ter
gradbenofizikalne karakteristike:
toplotno in zvočno zaščito, požarne
lastnosti in zaščito pred vlago. Potrditi
jih je potrebno v dokazni dokumentaciji. Pravila veljajo za novogradnje
in objekte, ki se prenavljajo
Knaufovi svetovalci vam nudimo vso
podporo pri zasnovi konstrukcij
zunanjih sten, od preddimenzioniranja
naprej. Arhitektom in projektantom
pomagamo pri določitvi statičnih,
toplotnih in zvočnih karakteristik
načrtovanih zunanjih sten.
Več variant zunanjih sten in stenskih
fasadnih oblog je vnaprej izračunanih,
certificiranih in dokazanih z Evropskim
tehničnim soglasjem ETA 13/0311 in
14

ETA 13/0312. Tako je dokazovanje o
zanesljivost objekta za vse sodelujoče v
projektiranju in gradnji še enostavnejše.
Toplotna izolacija
Dokaz o ustreznosti objekta glede
toplotne zaščite v skladu z DIN
4108-2 in PURES-a, naj izdela strokovno podkovan gradbeni fizik.
Neprekinjena konstrukcija zunanje
stene WM411C.de doseže U-vrednost
0,185 W/m2K. Za preprečevanje
toplotnih mostov v konstrukciji zunanje
stene je potrebno upoštevati pravila in
smernice, ki so zapisane v DIN 4108
in v DIN EN ISO 10211. Pri načrtovanju in izvedbi gradbenih elementov
je potrebno upoštevati največje
transmisijske izgube, ki jih dovoljuje
PURES. Hkrati je potrebno zagotavljati
minimalno temperaturo notranjih sten
+12,6°C (oziroma fRSl – vrednost >
0,7), da preprečimo tvorbo kondenza
in s tem nastanek alg in plesni. Prika-

zani splošni detajli Knaufovih zunanjih
sten so le konstrukcijski predlogi, ki jih
mora projektant ali statik še podkrepiti
z izračuni. Knauf vam nudi podporo
pri izbiri pravih rešitev detajlov.
Zaščita pred vlago
Zaradi konvekcije ali difuzije vodne
pare lahko v vseh letnih časih pride
do tvorbe kondenza na zunanjih
gradbenih delih.
Knauf zunanje stene so konstruirane
tako, da morebiten kondenz ob
neugodnih klimatskih pogojih difundira navzven v zunanji zrak. Zasnovane so z ustreznim zaporedjem
parozapornih in difuzijsko odprtih
materialov, da pravilno funkcionirajo.
AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor ima za cementno vezano
ploščo odlično razmerje difuzijskega upora vodne pare μ = 66.
Med cementno ploščo Aquapanel

Lastnosti zunanje stene WM411C.de: termične, požarne, vlagoodpornost

Izdelek (od znotraj navzven)

toplotna
prevodnost l
(W/mK)

upor difuziji
vodne pare
µ (-)

ekvivalentna
debelina
zraka sd (m)

Požarna odpornost po
DIN EN
13501-1

Knauf Diamant

0,27

10

0,125

A2-s1,d0

Knauf Insulation Silk

-

-

10,0

E

Knauf Diamant

0,27

10

0,125

A2-s1,d0

Knauf Insulation MetallbauDämmplatte FCB 035,
75 mm

0,035

1

0,075

A1

Knauf Insulation Dämmwolle Classic 035,40 mm

0,035

1

0,04

A1

Knauf Diamant

0,27

10

0,125

A2-s1,d0

Knauf Insulation MetallbauDämmplatte FCB 035,
150 mm

0,035

1

0,15

A1

AQUAPANEL® Water Barrier

-

-

0,025

E

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

0,35

66

0,825

A1

AQUAPANEL® Klebe und Armiermörtel –
bela lepilna malta

0,49

20

0,04

A1

AQUAPANEL® mineralni zaključni sloj

0,89

20

0,04

A1

Outdoor in izolacijskim slojem je
vstavljena zrakotesna in vodoneprepustna membrana Aquapanel
Water Barrier za zaščito izolacijskega sloja.

večja količina instalacijskih vodov, je
smiselno zasnovati neodvisno instalacijsko ravnino kot del stene.

Za preprečevanje tvorbe morebitnega
kondenza v votlem delu zunanje stene
se na notranjo (toplo) stran namesti
parozaporni sloj (ti. parna zapora ali
parna ovira), ki regulira prehod
vodne pare skozi konstrukcijske sloje.
Parozaporna membrana mora biti
montirana pravilno, brez prekinitev in
nezatesnjenih stikov.

Požarna zaščita
Posamezni sestavni deli Knauf zunanje
stene z izjemo membran (ki v požarnotehničnem smislu niso relevantne) so
klasificirani kot negorljivi (glej tabelo).
Pri projektiranju dodatnih oz. alternativnih fasadnih oblog je skupno
požarno odpornost (zunanje stene
Knauf z dodatno fasadno oblogo)
potrebno prilagoditi zahtevam
požarne zaščite objekta.

Skozi površino zunanje stene lahko
tako na zunanji kot notranji strani
potekajo instalacijski preboji strojnih
in električnih instalacij. Pri izvedbi je
potrebno paziti na ohranitev vseh
funkcij stene – njene lastnosti se
zaradi prebojev ne smejo poslabšati.
Če je v votlem delu stene predvidena

30-minutno odpornost na ogenj
doseže Knauf zunanja stena (brez
anomalij), ki vsebuje dvoslojno oblogo
iz mavčnih plošč Diamant (2x 12,5
mm) na notranji strani. 90-minutno
požarno zaščito dosežejo vse izvedbe
zunanjih sten, ki skupaj vsebujejo 4
sloje plošč debeline po 12,5 mm (npr.

3 sloji mavčnih plošč in 1 sloj cementnih plošč). Podrobnejše podatke
dobite v tehnični službi Knauf.
Priključki sstene in instalacijski preboji
v stenski konstrukciji se dokazujejo
posebej in niso del certificiranja Knauf
zunanje stene.
Zvočna izolirnost
Sistemi zunanjih sten temeljijo na principu »masa-vzmet-masa«, kar
omogoča, da dosežejo visoke stopnje
zvočne izolirnosti. Stena WM411C.de
z dvojno podkonstrukcijo doseže
vrednost Rw = 73 dB (po DIN 4109).
Vgrajena okna in drugi preboji lahko
bistveno vplivajo na zmanjšanje
zvočne izolirnosti zunanje stene.
Njihov vpliv je potrebno obravnavati v
projektni dokumentaciji z izračuni,
posebej za vsak objekt, za katerega
tako predpisuje gradbena zakonodaja.
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Daten für die Planung
Verdübelung
STABILNOST

PRILOGE

Cone vetra po DIN EN1991-1-4/NA:2010-12

Območja vetra na objektu
Dübelbemessung – Vereinfachtes Verfahren
po EN 1991-1-4
Bestimmung der Breite der Randzone A
Breite Randzone A:
1/5 e bzw. 1/5 f
višina

e = 2 x Höhe oder e = Länge
f = 2 x Höhe oder f = Breite
Maßgebend ist der jeweils kleinere Wert.

A

B

A A

B

A

f
1/5 a
žin

1/5 e
širina

dol

Auswahl der Dübelbemessungstabelle in Abhängigkeit vom Dämmstoff

Določitev širine A v območju
Dämmstoffdicke d
vetra

Dämmstoff
MW Volamit 040 (Entspricht FKL C2)

≤ 200 mm

MW Wolle 035 (Entspricht Coverrock 036)

Širina v območju vetra A:
60 bis 100 mm
1/5 e oziroma 1/5 f

Tabelle 2

≥ 120 mm

MW Wolle 035 plus (Entspricht FKD-U C2)

Poenostavljena obremenitev zgradb z vetrom

1
2
3

Tabelle 5

80 bis 200 mm

Tabelle 6

≥ 100 mm

Tabelle 6

> 200 mm

Tabelle 7

višine zgradb od 0 do 10 m

višina zgradb 10 m do 18 m

območje A

območje B

območje A

območje B

Mindestanzahl Dübel und Dübelteller je m²
Dübellastklasse ≥ 0,20 kN/Dübel
višina
zgradb
18m
25 m
Windlasten
gemäß
DINdo
1055-4,
vereinfachtes Ver
Dübelplatzierung
unter dem Gewebe
auf Lamellen
območje
A
območje
B

0,738

0,550

0,959

0,715

1,106Gebäudehöhe 0,825

0,959

0,715

1,180

0,880

1,254

0,935
1

1,475
Binnenland

1,100

1,328Randzone A Zone
0,990
B
1,6234
41,210

5

4

1,180

0,880

Binnenland
1,401

1,045

1,6235

41,210

8

5

1,155

Küste
und Inseln der Ostsee
1,770
1,320

1,9188

51,430

8

8

5

8

8

8

11

8

1,549

2

3

Stabilnost konstrukcije
Statika
Statični izračun stabilnosti zunanje stene
Knauf je sestavni del projektne
dokumentacije. Dokaz o stabilnosti se
izvede za konkreten objekt s pomočjo
vzorčnih statičnih izračunov za Knauf
zunanjo steno, v fazi projektiranja pa s
tabelami za preddimenzioniranje
določimo izhodiščne dimenzije zunanje
stene.
Izhodiščne dimenzije niso
nadomestilo za predpisan, na
konkreten objekt naravnan
statični izračun!
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Tabelle 4

> 200vrednost!
mm
Merodajna je manjša

Tabelle 1: MW Volamit 040 (entspricht FKL C2)
Windzone

Cona obremenitve z vetrom

Tabelle 3

e = 2x višina ali e = dolžina
bis 200 mm
f = 2x višina f =80širina

MW Wolle 035 plus V (Entspricht FKD-T C2)

56

Mindestanz
Tabelle 1

Region
sile srka vetra we = kN/m2

Binnenland

Küste und Inseln der Ostsee

0 bis 10 m

8

8

0 bis 18 m
Randzone A Zone

Dimenzioniranje, prikazano
v nadaljeVišina stavbe 8 manj ali 8enako kot11
Binnenland
8
Küstesistemskih
der Nord- und Ostsee und Inseln
der Ostsee 11
8
11
8
vanju, velja le 4pri uporabi
25 m
Inseln
der
Nordsee
11
8
–
–
komponent Knauf zunanje stene.
Cone vetrne obtežbe 1 - 3
≥
1,6
kN/m².
Fett
gedruckte
Werte:
Verdübelung
von
MW
Volamit
040
immer
erforderlich,
da
Windsog
w
Pritrdilna sredstva (sidra) za prenos
Raven teren do nadmorske evišine
Verdübelung
durch
das
Gewebe:
oberflächenbündig
obtežbe zunanjih sten v primarno
≤ 800 m ohne Dübelteller möglich.
Hinweiseniso
Verdübelung
unter dem Gewebe: oberflächenbündig
mit passendem Dübelteller
nosilno konstrukcijo
del dobave
Razmerje višina/širina
stavbe(Durchmesser
≤ 2,0 140 mm).
Systemzulassung
AbZ
Z-33.43-82
bzw.
Dämmstoffzulassung
AbZ
Z-33.4-1351
beachten.
programa Knauf, vendar pa predstavljajo obvezen sestavni del statičnega
V kolikor zgoraj našteti pogoji niso
izračuna in dokazila. Izbor sider je
izpolnjeni, je potrebno izvesti izračun
striktno povezan z navodilom statika in
statične stabilnosti po standardnem
postopku v skladu z DIN EN 1991-1skladen s statičnim izračunom!
4:2010-12.
Kot izhodišče20je potrebno
določiti
P323.de Knauf WARM-WAND Plus
obtežbo vetra po EN 1991-1-1V tehničnem oddelku
4:2010-12.
Knauf vam nudimo pomoč
pri dimenzioniranju
Poenostavljen postopek dimenzioniparametrov zunanjih sten!
ranja po tem standardu se lahko
uporablja, če so izpolnjeni sledeči
pogoji:

Naslednji korak dimenzioniranja predstavlja določitev
razpona (dolžine) fasadnega profila Knaufove zunanje
stene KAW 150. To je razdalja med skrajnima točkama
pritrditve profilov, praviloma enaka višini etaže.
Skupaj z obtežbo vetra lahko določimo še horizontalno
osno razdaljo med profili KAW 150. Odčitamo jo iz
matrik spodaj, pri čemer upoštevamo/razlikujemo
podatke za stene z dvojno podkonstrukcijo (WM 411CE
/ WM 412CE) oz. enojno podkonstrukcijo (WM111CE) s
prilepljeno fasado.

Matrika za dimenzioniranje sistemov zunanjih
sten Knauf WM411C.de in WM412C.de
(sistemske zasnove od strani 19 naprej)
Dimenzioniranje
KAW 150
Obremenitev
z vetrom
we (kN/m2)

Razpon fasadnega profila KAW 150 (m)

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Razpon (H) opisuje razdaljo med spodnjo in zgodnjo točko pritrditve fasadnega
profila KAW 150

Matrika za dimenzioniranje sistema
zunanje stene Knauf WM111CE.de
(sistemske zasnove od strani 31 naprej)
Dimenzioniranje
KAW 150
Obremenitev
z vetrom
we (kN/m2)

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,9

1,9

2,0

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7
Osni razmak
profilov
KAW 150

Razpon fasadnega profila KAW 150 (m)

2,4

2,6

2,8

625 mm

3

3,2

3,4

417 mm

3,6

3,8

4

Po naročilu
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Za sistema zunanjih sten Knauf WM411C.de in WM412C.de se dimenzioniranje profilov notranje obloge izvede po
sistemu stene jaškov W628B.
Dimenzioniranje profilov CW / maksimalne višine notranjih oblog skladno s sistemom W628B (m)
Kanuf profil CW
debelina pločevine
0,6 mm

CW 50

CW 75

CW 100

1000

Maksimalne dovoljene višine notranje obloge
Diamant
Fireboard
2x 12,5 mm
2x 20 mm
m
m
–
–

Masivna mavčna
plošča
2x 25 mm
3,101)

625

2,65 / 3,351)

4,00

Maksimalni osni
razmaki a v mm

–

417

4,00

–

4,00

312,5

4,00

–

4,05

1000

–

–

4,00

625

4,00

4,00

4,05

417

4,40

4,55

5,00

312,5

4,95

5,00

5,00

1000

–

–

4,10

625

4,95

4,00

5,00

417

4,95

5,00

5,00

312,5

5,00

5,00

5,00

1) Samo za območje vgradnje 1

Stabilnost konstrukcije
Protikorozijska zaščita
Konstrukcija zunanje stene Knauf
sestoji iz lahke jeklene konstrukcije, ki
prenaša obtežbo vetra (sestavni deli:
profili KAW 150, jekleni kotniki KAW
70x135/100, vijaki KAW 4,8x20,
pritrdilna sidra in pri dvojnih podkonstrukcijah notranja obloga W628B),
izolacije in oblog na obeh straneh –
mavčnih plošč na notranji strani in
cementnih plošč Aquapanel Outdoor
na zunanji strani. Jekleni deli so certificirani za trajno zaščito pred korozijo.
Skladno z DIN 55634 so vsi tankoslojni jekleni deli Knauf zunanje stene
pred korozijo zaščiteni z nanosom
cinka in dodatno organsko oblogo
(prašno barvanje). Uporabljena je
zaščita pred korozijo kategorije C3 –
visoka, ustrezna za mestno in industrijsko atmosfero z zmernim
onesnaženjem. Z zaščito kategorije
C3 v tem okolju pričakujemo
življenjsko dobo Knauf zunanjih sten
vsaj 50 let. Pri višjih zahtevah zaščite
18

pred korozijo – do C5M – je potrebno
natančno preveriti podatke o atmosferi
v okolici objekta in prilagoditi zaščito
kovinskih delov konstrukcij. Protikorozijsko zaščito določi projektant
skladno z EN ISO 12944 oz. EN
13964.
Pritrdilna sredstva prenašajo obtežbo
v primarno nosilno konstrukcijo. V
statičnem izračunu morajo biti
konkretno opisana in v projektni dokumentaciji natančno pozicionirana.
Praviloma so to nerjaveči sidrni klini
za beton ali sidrni zatiči.
Dilatacije
Dilatacije v zunanji steni je
potrebno konstruirati na razmakih
≤ 15 m, da omogočimo krčenje in
širjenje konstrukcije zaradi atmosferskih vplivov in drugih obtežb.
Dilatacije v primarni nosilni konstrukciji je potrebno prevzeti tudi v
zunanji fasadni steni.
Dodatne dilatacije je smiselno
projektirati (in izvesti) pri

kompleksnejših fasadnih površinah
in fasadah s povečano (dodatno)
obtežbo.
Povečane obtežbe fasade
Posebne dodatne obtežbe, npr. reklamne napise, zunanje ozelenitve,
senčila za zaščito pred soncem, … je
neodvisno od zunanje stene Knauf
potrebno vpeti v nosilno primarno ali
sekundarno konstrukcijo. Po potrebi je
potrebno ponovno izvesti statični
izračun, ki dodatne obtežbe upošteva.
Lažja dodatna bremena, npr. fasadni
dekorativni elementi, svetila, …, se z
najmanj dvema pritrdilnima vijakoma
lahko pritrdijo zunanjo oblogo iz plošč
AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor. Upoštevajte navodila v
poglavju »konstrukcijski detajli« na
strani 86.

KNAUF ZUNANJA STENA S TEHNOLOGIJO
AQUAPANEL®
Pregled konstrukcij: WM411C.de - dvojna podkonstrukcija, vstavljena montaža
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WM411C.de AQUAPANEL Doppelständerwerk mit Zwisch

OPIS KONSTRUKCIJE
WM411C.de – dvojna podkonstrukcija
Knauf zunanja stena je konstrukcija na
osnovi lahkih jeklenih elementov in cementnih plošč AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor.

Konstrukcija stene – dvojna podkonstrukcija, vstavljena montaža

Prikazana konstrukcija stene z dvojno
3
podkonstrukcijo WM411C.de preds4
5
tavlja nenosilno zunanjo steno, kar
WM411C.de
AQUAPANEL Doppelständerwerk
6 mit Zwischenplatte
pomeni, da prenaša le lastno težo in
7
obtežbo vetra, ne pa obtežb zgornjih
8
9
etaž ali strehe.

12
10
11
2

Sistem zunanje stene z dvojno podkonstrukcijo Knauf WM411C.de je
namenjen za vse stanovanjske in nestanovanjske ogrevane objekte (≥ 19°C),
npr. stanovanjske, hotelske in poslovne
objekte, bolnišnice, šole, …
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

KAW jekleni kotnik
KAW FASADNI PR
AQUAPANEL Wa
AQUAPANEL Cem
AQUAPANEL fug
AQUAPANEL Ge
AQUAPANEL lep
AQUAPANEL tem
Knauf zaključni ome
Knauf Insulation izo
Knauf Diamant
Knauf Insulation pa

Thermische Analyse Knauf Außenwand
* gemäß Broschüre

Knauf Außenwand,
Kapitel: Oberfläche

Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kljub vitki sestavi jo odlikujejo izredno
dobre gradbeno-fizikalne lastnosti. 12
10

KAW jekleni kotnik
70X135/100
Konstruktion
KAW FASADNI PROFIL 150
AQUAPANEL Water Barrier
Horizontalschnitt
AQUAPANEL Cement Board Outdoor
AQUAPANEL fugirni trak (10 cm) / Aquapanel fugirna masa
AQUAPANEL Gewebe – steklena fasadna mreža za omet
Knauf
AQUAPANEL lepilna in armirna malta
AQUAPANEL
AQUAPANEL temeljni premaz za omet
sistem ometov
Knauf zaključni omet
Knauf Insulation izolacija
Knauf Diamant
Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion
Knauf Insulation parna zapora (LDS)

Analyse Thermische
Knauf Außenwand
Analyse Knauf Außenwand
AnalyseThermische
Knauf Außenwand
Thermische Analyse Knauf Außenwand
11

Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion
Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion
ppelständerkonstruktion
2
Konstruktion

Randbedingungen mit Psi- und U-Wert

* gemäß Broschüre:
Besonderheiten
Knauf
Außenwand, der Konstruktion:
Kapitel:fizikalne
Oberflächengestaltung
außen stenske
Gradbeno
lastnosti
Horizontalschnitt

konstrukcije
Minimierung der Wärmebrücken durch Mindestdämmung des Deckenkopfes
Durch Modifikation (zusätzliche Stahlwinkel) am Deckenkopf sind Dämmstärken bis zu 80 mm
Bauphysikalisch
Nichtwohngebäude (≥19°C), z.B. Wohn-, Büro-, Hote
Koeficient toplotne
prehodnosti geeignet für Wohn-Uund
w =U0+UWB,Profil = 0,185 W/(m²K)
Schulen etc.
Auf der Innenseite des äusseren Ständers ist eine Zwischenplatte (Knauf Diamant) angeordne
≤ 71
poročilo o preskusu
L 0044eine statisch tragfähige KonstruktionRw,R
sowie
einedB,
Verbesserungen
des Schallschutzes.
Zvočna izolirnost
75 40

Horizontalschnitt

1

150

Konstruktion

09.15
1000,00

Vsi gradbeni elementi so negorljivi – razred
= -7,181 W/m
gorljivosti
A - v skladuΦzA-CDIN EN 13501-1
2

Požarna odpornost
C

E

IzračunBesonderheiten
toplotne prehodnosti
bei der Montage:

150

Minimierung der Wärmebrücken durch Mindestdämmung des Deckenkopfes
Wandschale kann gemäß DIN 18180 als Schachtwand dimensioniert werden (siehe
625 mm
Durch Modifikation (zusätzliche Stahlwinkel) am Deckenkopf sind Dämmstärken
bisDie
zu 80innere
mm möglich.
Broschüre).
Bauphysikalisch geeignet für Wohn- und Nichtwohngebäude (≥19°C), z.B. Wohn-, Büro-,
Hotelgebäude, Krankenhäuser,
D
Schulen etc.
Die Zwischenplatte
ertüchtigt das äussere Ständerwerk. Installationen (Kabel, Rohre etc.) könn
Auf der Innenseite des äusseren Ständers ist eine Zwischenplatte (Knauf Diamant) Ständerebene
angeordnet. Hierdurch
ergibt sich
verlaufen.
Bei Durchdringungen
der Dampfbremsbahn
sind die Hinweise in der
Φ
7,181
λ[W/(m·K)]
eine statisch tragfähige Konstruktion sowie eine Verbesserungen des Schallschutzes.
Material
Außenwand
- 0,124·1,000 - 0,124·1,000 = 0,038 W
- U1·b1 - U2·b2 =
ψA--Czu=beachten.
25,000
T
0,350
∆
AQUAPANEL®
Cement Board Outdoor
0,450
AQUAPANEL® lepilna in izravnalna bela malta
Knauf D
iamant G
KFI
0,300
Diamant
DFH2IR
0,035
Knauf Insualtion izolacijska plošča FCB 035
Jeklo
50,000

Besonderheiten bei der Montage:
Die innere Wandschale kann gemäß DIN 18180 als Schachtwand dimensioniert werden (sieheU-vrednost
Knauf Außenwand
celotnega sistema z razmakom med profili 625 mm:
Broschüre).
Die Zwischenplatte ertüchtigt das äussere Ständerwerk. Installationen (Kabel, Rohre etc.) können
in der =
inneren
Uceloten
U0 + ψ*l/A = 0,185 W/(m²K)
Ständerebene verlaufen. Bei Durchdringungen der Dampfbremsbahn sind die Hinweise in der Broschüre Knauf
Außenwand zu beachten.
Randbedingung
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2

U-= 0,124 W/(m ·K)

U-= 0,124 W/(m ·K)

75 40

75 40

150

Besonderheiten der Konstruktion:

1000,00

Außenklima
Innenklima
Symmetrie/Bauteilschnitt

2

q[W/m ]

0,000

o

θ[ C]

-5,000
20,000

2

R[(m ·K)/W]

0,040
0,250

Thermische Analyse Knauf Außenwand
Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion
Temperaturfeld und Isothermen
o

20,0 C

Thermische Analyse Knauf Außenwand
Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion

o

18,0 C

Temperaturno območje in izoterme

Temperaturfeld und Isothermen

o

16,0 C
o

20,0 C
o

14,0
18,0 C
C
o

o

θmax = -4,27 C
A-B

o

θmin = -4,90 C
A-B

oo

16,0 C
C
12,0
o

14,0o C

0,0

B

o

θmin = -4,90 C
A-B

0,0

12,6

B

C

o

θsi max = 19,22 C
C-D

12,6

D
θsiCmin =
θsi max = 19,22
C-D
C-D
o

fRsi= 0,913

o

17,83
C
θsi min

o

12,0 C

0,0

12,6

C

10,0 C

o

θmax = -4,27 C
A-B
A

o

D

o

= 17,83 C
fRsi= 0,913
ϕsi(50%)= 57%

ϕ100%= 87%

o

6,0 C
o

6,0 C
o

C
4,0
4,0 C
o

oo

2,0 C
C
2,0
o

ϕ100%= 87%

0,0o C

0,0 C

ϕ80%= 70%

ϕ80%= 70%

o

8,0o C

12,6

C-D

ϕsi(50%)= 57%

8,0
10,0CC

A0,0

o

-2,0 C
o

-2,0 C
o

-5,0 C
o

-5,0 C

Opis sestave stene (od znotraj navzven)
opis

razmak stojk
(mm)

debelina
(mm)

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

Knauf Profil CW75/50/06 in 75 mm Knauf
Insulation Metallbau izolacija FCB 035

625

75

vmesna izolacija 40 mm Knauf Insulation
izolacija classic 035 Verfasser: Michael Weyers

-

40

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

625

150

-

12,5

Knauf Insulation parna ovira LDS 10 silk

16.02.2017

Knauf Aussenwand Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion.flx

Knauf KAW fasadni profil 150 in 150 mm
Knauf Insulation Metallbau izolacija FCB 035

Verfasser:
Michael Weyers
®
Knauf AQUAPANEL
sistem ometov z ustreznim zaključnim slojem ali keramično oblogo
16.02.2017
Skupna debelina

Notranji del konstrukcije zunanje
stene sestoji iz dodatno proti koroziji
zaščitenih stenskih profilov UW in CW.
Prevzema funkcijo notranje zračne
zatesnitve in zaščito pred padcem,
skladno z DIN 18183-1. Notranja
konstrukcija se izvede kot stena jaška
skladno s sistemsko konstrukcijo Knauf
W628B. Notranji del konstrukcije se
lahko uporabi kot instalacijska ravnina.
V tem primeru je potrebno posebno
pozornost posvetiti pravilni/zrakotesni
izvedbi tesnilne folije Knauf Insulation
LDS okrog instalacijskih prebojev.
3

AQUAPANEL® Water Barrier
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Zunanji del konstrukcije zunanje stene
je zaradi prenosa obtežb sestavljen iz
cementnih plošč Aquapanel® Outdoor, fasadnih profilov KAW 150,
jeklenih kotnikov KAW 70x135/100
na spodnji in zgornji točki vpetja ter
notranje obloge iz mavčnih plošč
Diamant DFH2IR. Ta del konstrukcije
zunanje stene ne vsebuje profilov UW.
Navpično postavitev stene zagotovijo
le jekleni kotniki KAW 70x135/100.

315 mm

Knauf Aussenwand Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion.flx

Lastna teža Knauf zunanje stene
Knauf AQUAPANEL® sistem ometov

ca.

9,3 kg/m²

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

ca.

16,0 kg/m²

Knauf Insulation izolacija

ca.

5,8 kg/m²

podkonstrukcija Knauf kovinski profili

ca.

5,0 kg/m²

Knauf mavčne plošče (3 x Knauf Diamant)

ca.

38,4 kg/m²

Skupna teža

ca. 74,5 kg/m²

Zunanja in notranja podkonstrukcija
sta medsebojno termično ločeni s
slojem mineralne volne Knauf Insulation
Classic 035.
Navedeni podatki veljajo pod pogo3
jem, da je primarna nosilna konstrukcija dovolj nosilna, da prevzame
obtežbe lastne teže zunanje stene, vetra in fasadnih oblog. Vgradno stavbno
pohištvo, kot npr. okna in vrata, pri teh
obtežbah niso upoštevani.
Ustrezne preverbe in računske dokaze
mora po potrebi priskrbeti odgovorni
projektant.
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WM411C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija

WM411C.de-V1.1/H1.1 – tipični prerezi vodoravno in navpično

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Te risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov
	Za ostale detajle se obrnite na Knauf svetovalno tehnično službo.
WM411C.de-V1.1

Vertikalni prerez s priključkom na medetažno AB ploščo, varianta 1

Kota gotovega poda
Kota gotovega poda

Uniflott+Trenn-Fix
Uniflott+Trenn-Fix
Knauf Diamant
Knauf Diamant
Knauf Diamant vmesna plošča
Knauf Diamant vmesna plošča
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation parna ovira (LDS)

WM411C.de-H1.1

Knauf AQUAPANEL®® sistem ometov
Knauf AQUAPANEL
sistem ometov
AQUAPANEL®® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL ®Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier
AQUAPANEL
Water
Barrier
KAW fasadni profil
150
KAW
profil
KAWfasadni
vijak 4,8
x 20150
KAW
4,8kotnik
x 20 70 x 135/100
KAWvijak
jekleni
KAW jekleni kotnik
70 x 135/100
Sidrni element1)1)2)2)
Sidrni element

Sidrni element 1) 2)
Sidrni element 1) 2)
KAW vijak 4,8x20
KAW
4,8x20
KAWvijak
jekleni
kotnik 70 x 135/100
KAW
x 135/100
KAWjekleni
fasadnikotnik
profil70
150
KAW fasadni profil 150

Horizontalni prerez, varianta 1

VK
VKRohdecke
Rohdecke

AQUAPANEL® fugirna masa – siva
AQUAPANEL® fugirna
masa – siva
Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
®
AQUAPANEL Cement Board Outdoor
AQUAPANEL®®Cement Board Outdoor
AQUAPANEL Water Barrier
AQUAPANEL® Water Barrier
KAW fasadni profil 150
KAW fasadni profil 150
KAW jekleni kotnik 70 x 135/100
KAW jekleni kotnik 70 x 135/100
Sidrni element 1) 2)
Sidrni element 1) 2)
KAW vijak 4,8 x 20
KAW vijak 4,8 x 20
Knauf Diamant (vmesna plošča)
Knauf Diamant (vmesna plošča)
Knauf Insulation izolacija
Knauf Insulation izolacija
Knauf UW profil
Knauf
KnaufUW
CWprofil
profil
Knauf CW profil
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Knauf Diamant
1) V skladu s statičnim izračunom

22

2) upoštevamo tudi robne odmike

20170426

7

WM411C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija

WM411C.de-V2.1-2 – navpični prerez s priključkom na podzidek varianta 1-2

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, spoji z drugimi deli zgradbe
so samo shematsko opisani.
	Te risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in planov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in
sistemov
WM411C.de-V2.1-2 navpični prerez s priključkom na podzidek varianta 1

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier

KAW jekleni kotnik 70 x 135/100
KAW fasadni profil 150
KAW vijak 4,8 x 20
Zaključni profil za omet z odkapnim robom
Multi funkcijski tesnilni trak
Hidroizolacija po DIN 18195
Lepilna in armirna malta
Knauf izolacija za podzidek
Omet za podzidek
Sockel-dicht (hiroizolacijski premaz)
naklon
Čepasta folija, kaširana z voalom

*upoštevajte nacionalne predpise

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike

20170426 20
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WM411C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija

WM411C.de-V2.1-2 – vertikalni prerez s priključkom na podzidek, varianta 1-2

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Te risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in
sistemov
WM411C.de-V3.1 vertikalni prerez priključek atike s pločevinasto obrobo

Upoštevajte smernice

Upoštevajte smernice

WM411C.de-V3.1

Priključni profil
Priključni Pločevinasta
profil
obroba atike

Pločevinasta
obroba
(izdelano
naatike
licu mest)
(izdelano Podložni
na licu mest)
les
Podložni les
Hidroizolacija v skladu z DIN 18195
Hidroizolacija v skladu z DIN 18195

KAW fasadni profil 150
KAW fasadni profil 150
Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
® ®
Knauf AQUAPANEL
sistem
ometov
Cement
Board Outdoor
AQUAPANEL
®
Cement
AQUAPANEL
AQUAPANEL®Board
WaterOutdoor
Barrier
®
AQUAPANEL
Water
Barrier
Priključni
profil
Vezni
Priključni profil element (drseče ležišče) 1)
Vezni element
(drseče
ležišče) 1)
Termična
ločitev

Termična Sidrni
ločitevelement
Sidrni element

1) 2)

1) 2)

Multifunkcijski tesnilni trak
Multifunkcijski tesnilni trak

Sidro za gradbeni oder, demontažno
Sidro za gradbeni oder, demontažno
Uniflott + Trenn-Fix
Uniflott + Trenn-Fix
Knauf Diamant
Knauf Diamant
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation parna ovira (LDS)

1) V skladu s statičnim izračunom

24

Knauf Diamant (vmesna plošča)
Knauf Diamant (vmesna plošča)
*upoštevajte nacionalne predpise
*upoštevajte nacionalne predpise

2) upoštevamo tudi robne odmike

20170426 24
20170426 24

WM411C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija

WM411C.de-H4.1 – okno v zunanji podkonstrukciji, vgrajeno v okvir iz dvojnih profilov KAW 150

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe so
opisani le shematsko.
	Te risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov
	Širina odprtine ca. 2,0 m
WM411C.de-H.4.1

Zunanja podkonstrukcija

ilustracija

Zunanja podkonstrukcija

Zunanja podkonstrukcija

Stropna etažna plošča

Stropna
etažnakotnik
plošča70x135/100
KAW jekleni
Stropna etažna
plošča
KAW
kotnik
70x135/100
KAWjekleni
fasadni
profil
150
KAW jekleni
kotnik
70x135/100
KAW
fasadni
profilprofila
150 150 (okvir)
2 KAW
fasadna
2 KAW
fasadna
KAW fasadni
profil
150 profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
DETAJL 2
DETAJL 2
DETAJL 1
DETAJL 1
DETAJL 2
DETAJL 2
DETAJL 1DETAJL 2
DETAJL 2 KAW jekleni kotnik 70x135/100

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
70x135/100
KAW KAW
jeklenijekleni
kotnikkotnik
70x135/100

KAW jekleni kotnik 70x135/100

KAW jekleni kotnik 70x135/100
mere
odprtineso
soodvisne
odvisneododobtežbe
obtežbe
mere okenske
okenske odprtine

2 KAW
150 (okvir)
KAW
fasadna
profilaprofila
150 (okvir)
KAW 2jekleni
kotnikfasadna
70x135/100

mere okenske odprtine so odvisne od obtežbe
DETAJL 1

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

DETAJL 1

DETAJL 1
2 KAW
fasadna
profila
(okvir)
2 KAW
fasadna
profila
150 150
(okvir)
KAW
jekleni
kotnik
70x135/100
KAW
jekleni
kotnik
70x135/100

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
KAW jekleni kotnik 70x135/100
2 KAW
fasadna
profila
150 150
(okvir)
2 KAW
fasadna
profila
(okvir)
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

WM411C.de-H.4.1.1 horizontalni prerez okno
ometov
Knauf AQUAPANEL® sistem
®
sistem ometov
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor
®

AQUAPANEL Cement Board Outdoor
Barrier
sistem
ometov
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® ®Water
®
Water Barrier
AQUAPANEL
® polica
Okenska
AQUAPANEL
Cement Board Outdoor
Okenska
polica
PVC – kotni
profil
®
AQUAPANEL
PVC Water
– kotniBarrier
profil
Okenska
polica
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
PVC – kotni
profil fasadna profila 150 (okvir)
2 KAW
Knauf
UD profil
28/27
Knauf
UD profil 28/27
APU
–
letev
2 KAW fasadna
profila 150 (okvir)
APU – letev
Multifunkcijski
tesnilni trak
Knauf UD profil 28/27
Multifunkcijski tesnilni trak
APU – letev
Multifunkcijski tesnilni trak
Uniflott + Trenn-Fix
Knauf
Diamant
(vmesna plošča)
Uniflott
+ Trenn-Fix
Knauf
UW profil
Knauf
Diamant (vmesna plošča)
UA profil
UniflottKnauf
+ Trenn-Fix
Knauf UW profil
Insulation
izolacija
Knauf Knauf
Diamant
(vmesna
plošča)
Knauf
UA profil
Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Knauf
UWKnauf
profil
Insulation
izolacija
Diamant
Knauf Knauf
UA profil
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Vogalnik
Knauf Insulation
Knauf izolacija
Diamant
Knauf Okenska
Insulationpolica
parna ovira (LDS)

Vogalnik
Knauf Diamant
Okenska polica
Vogalnik
Okenska polica
1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike

20170426 28

20170426 28
25
20170426 28

WM411C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija

WM411C.de-V4.1.14.1.2 – vertikalni prerez skozi okno v zunanji podkonstrukciji, vgrajeno v okvir iz
dvojnih profilov KAW 150
Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Te risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in
sistemov
WM411C.de-V4.1.1

vertikalni prerez skozi zgornji priključek okna

Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Knauf Insulation
parna ovira
(LDS)
Knauf
Insulation
izolacija
Knauf Insulation parna
ovira
(LDS)
Knauf Diamant
Knauf UA
Profil
KnaufInsulation
Diamant
Knauf
izolacija
Knauf Insulation izolacija
Knauf UA Profil
Knauf UA
Profil polšča)
Knauf Diamant
(vmesna
Vezni element
Knauf Diamant (vmesna
polšča)
Knauf DiamantPriključni
(vmesnakotnik
polšča)
za UA
profil
Vezni
element
Vezni element
Knauf
Priključni kotnik
za UW
UA profil
Priključni kotnik za UA profil
Knauf
KnaufUW
UA profil
Knauf UW profil
Vijak za spajanje
pločevin
Knauf UA
profil
UAprofil
profil(vogalnik)
KotniKnauf
zaščitni
Vijak zaUniflott
spajanje
pločevin
+ Trenn-Fix
Vijak za
spajanje
pločevin
Kotni
zaščitni
profil (vogalnik)
Kotni zaščitni profil Uniflott
(vogalnik)
+ Trenn-Fix
Uniflott + Trenn-Fix

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
®
Cement
Boardometov
Outdoor
AQUAPANEL
®
Knauf AQUAPANEL
sistem
® ®
Knauf AQUAPANEL
sistem
ometov
AQUAPANEL
Barrier
® Water
Cement Board Outdoor
AQUAPANEL
Cement®profil
Board
Outdoor
AQUAPANEL
KAW® fasadni
150
AQUAPANEL
Water Barrier
KAW® fasadni
jekleni
kotnik
70x135/100
AQUAPANEL
Water Barrier
KAW
profil 150
KAW fasadni
KAWprofil
vijak150
4,8x20
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW jekleni
kotnik
70x135/100
KAW
vijak
4,8x20
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
KAW vijak 4,8x20
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
Multifunkcijski tesnilni trak
Knauf UD profil 28/27
Multifunkcijski tesnilni trak
Multifunkcijski
tesnilni
trak28/27
Knauf
UD profil
Knauf UDPVC
profilvogalnik
28/27 z odkapnim robom
APU letev
PVC vogalnik z odkapnim robom
PVC vogalnik
odkapnim robom
APU zletev
APU letev

WM411C.de-V.4.1.2 vertikalni prerez skozi spodnji priključek okna

Uniflott + Trenn-Fix
Knauf UA profil
Uniflott
+ Trenn-Fix
Knauf
UW profil
Uniflott + Trenn-Fix
Knauf UA
profil
Vijak za spajanje
pločevin
Knauf UAKnauf
profilUW profil
1)
Vezni
element
Knauf
UW
profil
Vijak za spajanje pločevin
Vijak zaPriključni
spajanjeprofil
pločevin
za UA
profil 1)1)
Vezni
element
1)
Vezni element
KnaufPriključni
Insulation
parna
ovira
(LDS)
1)
profil za UA profil
1) Diamant
Knauf
Priključni profil za UA profil
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf UA profil
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Diamant
Knauf Knauf
Diamant
vmesna
Knauf
UAplošča
profil
Knauf Insulation
UA profil izolacija
Knauf
Knauf Diamant vmesna plošča
Knauf Diamant Knauf
vmesna
plošča izolacija
Insulation
Knauf Insulation izolacija
1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

Podložni les

Multifunkcijski
Podložni
les tesnilni trak
Podložni les
Multifunkcijski tesnilni trak
2 KAW
fasadna
Multifunkcijski
tesnilni
trakprofila 150 (okvir)
2KAW
KAWvijak
fasadna
profila 150 (okvir)
4,8x20
2 KAW fasadna
profila
150 (okvir)
KAW vijak
jekleni
kotnik 70x135/100
KAW
4,8x20
KAW vijakKAW
4,8x20
fasadni
profil 70x135/100
150
KAW jekleni kotnik
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW fasadni profil 150
KAW fasadni profil 150

20170426 29

20170426 29
20170426 29

WM411C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija
WM411C.de-H4.1 – horizontalni prerez T povezave

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Te risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in
sistemov
WM411C.de-H4.1

horizontalni prerez T povezave

Rob etažne plošča

Rob etažne plošča

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
®
®
Knauf AQUAPANEL
ometov
Cement
Board Outdoor
AQUAPANELsistem
®
®Board Outdoor
Cement
AQUAPANEL
AQUAPANEL Water Barrier
AQUAPANEL® Water Barrier
KAW fasadni profil 150
KAWprofil
jekleni
KAW fasadni
150kotnik 70x135/100 1)
KAW
vijak70x135/100
4,8x20
KAW jekleni
kotnik
1)
element 1) 2)
KAW vijakSidrni
4,8x20
1) 2)
Sidrni element
Knauf Diamamnt (vmesna plošča)
Knauf Insulation
Knauf Diamamnt
(vmesnaizolacija
plošča)
Knauf Insulation izolacija
Knauf UW profil
Knauf UWKnauf
profilCW profil
Knauf CW profil
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation
parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Uniflott+ Trenn-Fix
Knauf Diamant
Uniflott+ Trenn-Fix
Knauf CW profil
Knauf CWKnauf
profilDiamant
Knauf Insulation izolacija
Knauf Diamant
Knauf Insulation
izolacija
Knauf UW
profil
Knauf UW profil

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike

20170426 2719
20170426 19

KNAUF ZUNANJA STENA S TEHNOLOGIJO AQUAPANEL®
Pregled konstrukcije: WM411C.de – dvojna podkonstrukcija, zamaknjena montaža
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WM411C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija

WM411C.de-V1.4/H1.4 – tipični vertikalni in horizontalni prerezi

Detajli M 1:5

Sistem WM411C.de, zamaknjena montaža (»obešena fasada«)
	Naprej zamaknjena montaža ob jekleni konzoli
Optimizacija toplotnih mostov do 50 %
	Izravnava merskih odstopanj osnovne konstrukcije objekta

WM411C.de-V1.4

vertikalni prerez s čelnim priključkom na etažno ploščo, varianta 4

VK Rohdecke
VK Rohdecke

VK Rohdecke

Kota
gotovega
poda
Kota
gotovega
poda
Kota gotovega
poda

Uniflott+Trenn-Fix
Uniflott+Trenn-Fix
Knauf Diamant
Uniflott+Trenn-Fix
KnaufKnauf
Diamant
vmesna
plošča
Knauf
Diamant
Diamant
KnaufInsulation
Diamant
plošča
Knauf
parna
ovira
(LDS)
Knauf Diamant
vmesnavmesna
plošča
Knauf Insulation
parna
ovira (LDS)
Knauf Insulation
parna ovira
(LDS)

WM411C.de-H1.4

®
Knauf
sistem
ometov
®
®
KnaufAQUAPANEL
AQUAPANEL
sistem
ometov
Knauf AQUAPANEL
® sistem ometov
AQUAPANEL
Cement
Board
Outdoor
®
®
Cement
Board
Outdoor
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Cement
Board
Outdoor
®
AQUAPANEL
Water
Barrier
®
®
AQUAPANEL
Water Barrier
AQUAPANEL
Water
Barrier
KAW fasadni profil 150
KAW fasadni
profil 150
KAW fasadni
profil
KAW vijak
4,8150
x 20
KAWjekleni
vijak
x 20
KAW vijak
x 204,8
KAW4,8
kotnik 70 x 135/100
KAW kotnik
jekleni
kotnik
70 x 135/100
KAW jekleni
70
xL135/100
Jeklena
konzola,
– profil,
Jeklena
konzola,
L – profil,
1)
Jeklena
konzola,
Lgradbišču
– profil,
montiran
na
1)
1)
montiran
na gradbišču
montiran
na gradbišču
1) 2)
Sidrni element 1) 2)
1) 2)
Sidrni element
Sidrni element
Termično ločilni sloj – tlačno odporen
Termično
ločilni
sloj –odporen
tlačno odporen
Termično
ločilni sloj
– tlačno
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW kotnik
jekleni 70x135/100
kotnik 70x135/100
KAW jekleni
KAW vijak 4,8 x 20
KAW
vijak
x 20
KAW
fasadni
profil
150
KAW vijak
4,8
x 204,8
KAW fasadni
profil 150
KAW fasadni
profil 150

horizontalni prerez s stikom plošč, varianta 4

ležišče

ležišče
ležišče

Čelni rob etažne plošče

Čelni rob etažne plošče
Čelni rob etažne plošče

AQUAPANEL® fugirna masa – siva
®
sistem ometov
Knauf
AQUAPANEL
®
®
AQUAPANEL
fugirna fugirna
masa – masa
siva – siva
AQUAPANEL
AQUAPANEL®® Cement
® Board Outdoor
sistem
Knauf
AQUAPANEL
sistemBarrier
ometov ometov
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® ®Water
®
AQUAPANEL
Board Outdoor
AQUAPANEL
CementCement
Board Outdoor
®
KAW
fasadni
profil
150 Barrier
®
AQUAPANEL
Water
AQUAPANEL
Water
Barrier

1) V skladu s statičnim izračunom

KAW fasadni
profil 150
KAW fasadni
profil kotnik
150
KAW jekleni
70 x 135/100
KAW vijak 4,8 x 20
1) 2)
KAW kotnik
jekleni70
kotnik
70 x 135/100
KAW jekleni
x 135/100
Sidrni
element
KAW
KAW vijak
4,8vijak
x 204,8 x 20
1) 2)
1) 2)
Sidrni element
Sidrni element
Knauf Diamant (vmesna plošča)
Knauf Insulation izolacija
Knauf Diamant
(vmesna
Knauf Diamant
(vmesna
plošča) plošča)
KnaufUW
Insulation
Knauf Insulation
izolacija
Knauf
profil izolacija
Knauf CW profil
Knauf
UW profil
Knauf UW
profil
Knauf
CW profil
Knauf CW
profil
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Knauf Insulation
parna
ovira (LDS)
Knauf Insulation
parna ovira
(LDS)
Knauf
Diamant
Knauf Diamant
2) upoštevamo tudi robne odmike

20170426 10

29
20170426
10
20170426
10
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KNAUF ZUNANJA STENA S TEHNOLOGIJO AQUAPANEL®
Pregled konstrukcije: WM111C.de – enojna podkonstrukcija + kontaktna fasada Knauf Warmwand Plus
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OPIS KONSTRUKCIJE
Pregled konstrukcije: WM111C.de – enojna podkonstrukcija + sistemska kontaktna fasada Knauf Warmwand Plus
Knauf zunanja stena je konstrukcija na
osnovi lahkih jeklenih elementov in cementnih plošč AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor.

Stenska konstrukcija – enojna podkonstrukcija + sistemska kontaktna fasada Knauf WarmWand Plus

Prikazana konstrukcija stene
WM111C.de predstavlja nenosilno zunanjo steno, kar pomeni, da
prenaša le lastno težo in obtežbo
vetra, ne pa obtežb zgornjih etaž ali
strehe. Enojna podkonstrukcija je na
zunanji strani obložena s cementnimi
ploščami AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor in dodatno izolirana
s prilepljenim izolacijskim sistemom
Knauf WarmWand Plus.

1 KAW jekleni kot
2 KAW fasadni pr
3 AQUAPANEL® W
4 AQUAPANEL® C
5 AQUAPANEL® f
6 Knauf Insulation
7 Knauf Diamant
8 Knauf Insulation
9 Lepilna malta
10 Knauf MW Vola
11 Knauf sistem om

Thermische Analyse Knauf Außenwand
Referenzsystem 2: Einfachständer + WDVS
Konstruktion

Sistem zunanje stene Knauf WM411C.
Horizontalschnitt
de je namenjen za vse stanovanjske
in nestanovanjske ogrevane objekte (≥
1 KAW jekleni kotnik 70 x 135/100
2 KAW fasadni profil 150
19°C), npr. stanovanjske, hotelske in
3 AQUAPANEL Water Barrier
poslovne objekte, bolnišnice, šole, …,
4 AQUAPANEL Cement Board Outdoor
5 AQUAPANEL fugirni trak (10 cm) / fugirna masa
še posebej pa pri energetski sanaciji
6 Knauf Insulation izolacija
7 Knauf Diamant
objektov z masivnimi konstrukcijami,
8 Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Thermische
Analyse
Knauf
ki so
že+izolirani
s toplotnoizolacijsko
Referenzsystem
2: EinfachständerReferenzsystem
+ Lepilna
WDVS
2: Einfachständer
+ WDVS
Einfachständer
WDVS
9
malta
Referenzsystem
2:
Einfachständer
+ WDVS
10 Knauf MW Volamit 040
kontaktno fasado, ki ne ustreza sodob11 Knauf sistem ometov
nimKonstruktion
zahtevam.
Konstruktion Randbedingungen mit Psi- und U-Wert
®
®
®

Analyse Thermische
Knauf Außenwand
Analyse Knauf Außenwand
AnalyseThermische
Knauf Außenwand
80

Außenwand

gradbeno
fizikalne lastnosti stenske konstrukcije
Horizontalschnitt
150

Ta sistem
nudi zelo dobre gradbeno
Horizontalschnitt
fizikalne lastnosti z zelo vitko zgradbo
zunanje stene. Izvedba Knauf WarmWand Plus sistema je opisana v Knauf
brošuri P323.de Knauf WarmWand
Plus.

koeficient toplotne prehodnosti

Uw =U0+UWB,profil = 0,211 W/(m²K) (stena brez prebojev,
kovinski profili navedeni v točki 2.5.1)

zvočna izolirnost

Rw,R ≤ 50 dB, v povezavi s Poročilom AC3-D2-05-XIX

1000,00

1000,00

požarna odpornost

U-= 0,149

vsi gradbeni izdelki so negorljivi, klasificirani v razred A,
2
ΦA-C= -8,432 W/m
skladno
W/(m
·K) z EN 13501-1

C

E

Izračun toplotne prehodnosti

80

80

150

150

625 mm

λ[W/(m·K)]
D
Material
Φ
8,432
AQUAPANEL
Outdoor
0,350
- U1·b1 Cement
- 0,149·1,000 - 0,149·1,000
=
- U2·b2 Board
=
ψ-- =
25,000
∆T Diamant GKFI
Knauf
0,300
0,035
Knauf Insulation Metallbau izoalcija FCB 035
Knauf MF Volamit 040
0,040
Knauf Noblo
0,820
Knauf SM300
0,820
Jeklo
50,000

U-vrednost celotnega sistema z razmakom med profili 625 mm:
Uceloten = U0 + ψ*l/A = 0,211 W/(m²K)

Randbedingung
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U-= 0,149 W/(

Außenklima
Innenklima

2

q[W/m ]

o

θ[ C]

-5,000
20,000

2

R[(m ·K)/W]

0,040
0,250

0,039 W

Thermische Analyse Knauf Außenwand
Referenzsystem 2: Einfachständer + WDVS
Temperaturfeld und Isothermen
o

20,0 C

Thermische Analyse Knauf Außenwand
Referenzsystem 2: Einfachständer + WDVS

o

18,0 C

Temperaturno območje in izoterme

Temperaturfeld und Isothermen

o

16,0 C
o

20,0 C
o

14,0
18,0 C
C
o

o

θmin= -4,85 C

o

θmax = -4,74 C
-

oo

16,0 C
C
12,0
o

o

θmin= -4,85 C

14,0o C

10,0 C

o

θmax = -4,74 C
-

0,0

o

12,0 C

0,0

12,6

12,6

0,0
12,6

o

8,0
10,0CC
0,0

o

o

8,0o C

12,6

6,0 C
o

6,0 C
o

C
4,0
4,0 C

o

o

θsi max = 19,13 C
-

θsi min= 16,77
C 16,77
θsi min=
f = 0,871
0,871
Rsi
= 61%
ϕsi(50%)= 61% ϕ

θsi max = 19,13f C=
-

o

o

o

C

oo

2,0 C
C
2,0

Rsi

si(50%)

ϕ100%= 82%
ϕ80%= 65%

o

ϕ100%= 82%

0,0o C

0,0 C

ϕ80%= 65%

o

-2,0 C
o

-2,0 C
o

-5,0 C
o

-5,0 C

Opis sestave stene (od znotraj navzven)
opis

razmak stojk
(mm)

debelina (mm)

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

Fasadni profil Knauf KAW 150
+ 150 mm Knauf Insulation
Verfasser: Michael Weyers

625

150

Parna ovira Knauf Insulation LDS 10 Silk

16.02.2017

AQUAPANEL® Water Barrier

Sistem WarmWand Plus sestoji iz
izolacijskih lamel iz mineralne volne z
apliciranim sistemom ometov. WarmWand Plus se z lepilno malto prilepi
na površino cementnih plošč Aquapanel Outdoor. Stiki med cementnimi
ploščami morajo biti predhodno
zapolnjeni s fugirno maso in armirani
z armirno mrežico. Sistem WarmWand Plus je uporaben v območjih do
obtežbe vetra 2,2 kN/m2.
3

Knauf Aussenwand Referenzsystem 2 Einfachständerkonstruktion+WDVS.flx

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

-

12,5

Knauf WarmWand Plus
+ 80 mm Knauf Insulation

-

80

®
Verfasser:
Michael Weyers
sistem ometov z ustreznim zaključnim slojem ali keramično oblogo
Knauf Aquapanel

16.02.2017
Skupna debelina

Zunanji del konstrukcije zunanje stene
je zaradi prenosa obtežb sestavljen iz
cementnih plošč Aquapanel® Outdoor,
fasadnih profilov KAW 150, jeklenih
kotnikov KAW 70x135/100 na spodnji in zgornji točki vpetja ter dvoslojne
notranje obloge iz mavčnih plošč
Diamant DFH2IR (2x 12,5 mm). Ta del
konstrukcije zunanje stene ne vsebuje
profilov UW. Navpično postavitev
stene zagotovijo le jekleni kotniki KAW
70x135/100. Konstrukcija prevzema
funkcijo zaščite pred padcem in zaradi
med sloji vgrajene parozaporne folije
tudi funkcijo zračne zatesnitve.

267,5 mm

Knauf Aussenwand Referenzsystem 2 Einfachständerkonstruktion+WDVS.flx

Lastna teža Knauf zunanje stene
Knauf WarmWand Plus + sistem ometov

ca.

16,6 kg/m²

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

ca.

16,0 kg/m²

Knauf Insulation izolacija med stojkami

ca.

3,3 kg/m²

Podkonstrukcija iz Knauf kovinskih profilov

ca.

3,4 kg/m²

Knauf mavčne plošče (2x Diamant)

ca.

25,6 kg/m²

Skupna teža

ca. 64,9 kg/m²

Navedeni podatki veljajo pod pogojem, da je primarna nosilna konstrukcija dovolj nosilna, da prevzame
obtežbe lastne teže zunanje stene, vetra in fasadnih oblog. Vgradno stavbno
pohištvo, kot npr. okna in vrata, pri teh
3
obtežbah niso upoštevani.
Ustrezne preverbe in računske dokaze
mora po potrebi priskrbeti odgovorni
projektant.
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WM111CE.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija + Knauf WarmWand Plus
WM111CE.de-V1.1/H1.1 – tipični vertikalni in horizontalni prerez

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe so
opisani le shematsko.
	Te risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov
	Za dodatne detajle pokličite Knauf svetovalno službo
WM111C.de-V1.1

vertikalni prerez s priključkom zunanje stene na strop

Knauf sistem poda
Knauf sistem poda

Zgornja kota gotovega poda
Zgornja kota gotovega poda

Uniflott
Uniflott
Knauf Diamant
Knauf Diamant
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation parna ovira (LDS)

WM11C1C.de-H1.1

Knauf sistem ometov
KnaufMW
sistem
ometov
Knauf
Volamit
040
Knauf MW Volamit 040
Lepilna malta
Lepilna malta
AQUAPANEL® ®WATER BARRIER
AQUAPANEL WATER BARRIER
KAW fasadni profil 150
KAW fasadni profil 150
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW vijak 4,8 x 20
KAW vijak 4,8 x 20
Sidrni element 1)1)2)2)
Sidrni element

KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW fasadni profil 150
KAW fasadni profil 150
AQUAPANEL® ®Cement Board Outdoor
AQUAPANEL Cement Board Outdoor
Knauf Insulation izolacija
Knauf Insulation izolacija
KAW vijak 4,8 x 20
KAW vijak 4,8 x 20

horizontalni prerez s stikom plošč

Knauf sistem ometov
Knauf sistem ometov
Knauf MW Volamit 040
Knauf MW Volamit 040
Lepilna malta
Lepilna malta
AQUAPANEL® ®Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Tyvek
Cement
Board
OutdoorBarrier
®
AQUAPANEL
Water
Resistive
®
AQUAPANEL
Tyvek® Water Resistive Barrier
Stik
plošč
Stik plošč
VKRohdecke
Rohdecke
VK

KAW fasadni profil 150
KAW fasadni profil 150
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW vijak 4,8 x 20
KAW element
vijak 4,8 1)
x 2)20
Sidrni
Sidrni element 1) 2)
Knauf Insulation izolacija
Knauf Insulation izolacija
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Knauf Diamant

1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

WM111CE.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija + Knauf WarmWand Plus
WM111CE.de-V2.1 – vertikalni prerez s priključkom na podzidek

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov

WM111CE.de-V2.1

vertikalni prerez s priključkom na podzidek

Knauf sistem poda
Zgornja kota gotovega poda

Knauf sistem poda
Zgornja kota gotovega poda

Knauf sistem ometov
Knauf MW Volamit 040
Lepilna malta
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW fasadni profil 150
KAW vijak 4,8 x 20
Zaključni profil za podzidek
Natični profil za podzidek
Multifunkcijski tesnilni trak
Zatesnitev (hidroizolacija) DIN 18195
Knauf sistem ometov
MWizolacija
Volamitza
040
KnaufKnauf
toplotna
podzidek
malta (vodo-odbojni)
OmetLepilna
za podzidek
®
AQUAPANEL Cement Board Outdoor
Tesnilni
premaz za ®podzidek
(hidroizolacija)
Water Barrier
AQUAPANEL
KAW jekleni kotnik 70x135/100
naklon
KAW fasadni profil 150
KAW vijak 4,8 x 20
Zaključni profil za podzidek
Natični
profil
za podzidek
Čepasta
folija,
kaširana
s steklenim voalom
Multifunkcijski tesnilni trak
Zatesnitev (hidroizolacija) DIN 18195
*upoštevajte nacionalne predpise
Knauf toplotna izolacija za podzidek
Omet za podzidek (vodo-odbojni)
Tesnilni premaz za podzidek (hidroizolacija)
naklon
Čepasta folija, kaširana s steklenim voalom
*upoštevajte nacionalne predpise

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike

35

WM111CE.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija + Knauf WarmWand Plus
WM111CE.de-V3.1 - vertikalni prerez priključek atike s pločevinasto obrobo

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

vertikalni prerez priključek atike s pločevinasto obrobo

Upoštevajte smernice > 100 mm

Upoštevajte smernice > 100 mm

WM111CE.de-V3.1

Pločevinasta obroba atike
Pločevinasta
obroba
(izdelano
naatike
licu mesta)
(izdelano Podložni
na licu mesta)
les
Podložni les

Multifunkcijski tesnilni trak
Multifunkcijski
tesnilni trak
Hidroizolacija
v skladu z DIN 18195
Hidroizolacija v skladu z DIN 18195

Multifunkcijski tesnilni trak
Multifunkcijski tesnilni trak

Sidro za gradbeni oder, demontažno
Sidro za gradbeni oder, demontažno

Uniflott
Uniflott
Knauf Diamant
Knauf parna
Diamant
Knauf Insulation
ovira (LDS)
Knauf Insulation parna ovira (LDS)

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
®
Knauf MWVolamit
sistem040
ometov
Knauf AQUAPANEL
Dilatacijski
profil
Knauf MWVolamit
040
Dilatacijski
profil malta
Lepilna
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Lepilna malta
®
AQUAPANEL
Cement®Board
AQUAPANEL
WaterOutdoor
Barrier
KAW® fasadni
profil 150
AQUAPANEL
Water Barrier
KAW fasadni
150kotnik 70x135/100
KAWprofil
jekleni
Knauf
Insulation
izolacija
KAW jekleni
kotnik
70x135/100
Knauf Insulation
izolacija
KAW vijak
4,8 x 20
KAW vijak 4,8 x 20

1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

WM111CE.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija + Knauf WarmWand Plus
WM111CE.de-H3.1 – okvir za vgradnjo okna

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe so
opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov
	Širina okenske odprtine ca. 2m, notranjost okvirja zapolnjena z izolacijo
WM111CE-H4.1
Zunanja podkonstrukcija
Zunanja podkonstrukcija

Zunanja podkonstrukcija

ilustracija
Stropna etažna plošča

Stropna
etažnakotnik
plošča70x135/100
KAW jekleni
Stropna etažna
plošča
KAW
kotnik
70x135/100
KAWjekleni
fasadni
profil
150
KAW jekleni
kotnik
70x135/100
KAW
fasadni
profilprofila
150 150 (okvir)
2 KAW
fasadna
KAW fasadni
profil
150 profila 150 (okvir)
2 KAW
fasadna

DETAJL 2
DETAJL 2
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
DETAJL 2
DETAJL 1
DETAJL
12
DETAJL
DETAJL 1DETAJL 2
DETAJL 2 KAW jekleni kotnik 70x135/100

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
KAW jekleni kotnik 70x135/100

KAW jekleni kotnik 70x135/100

KAW jekleni kotnik 70x135/100

KAW jekleni kotnik 70x135/100
Okenska
je odvisna
odvisna
Okenska odprtina
odprtina je
DETAJL
od
DETAJL
11
od obtežbe!
obtežbe!
Okenska odprtina je odvisna
DETAJL 1
od obtežbe!

KAW
fasadni
profil 150
KAW KAW
jekleni
kotnik
70x135/100
fasadni
profil
150

KAW fasadni profil 150

2 KAW
fasadna
profila
(okvir)
2 KAW
fasadna
profila
150 150
(okvir)
KAW
jekleni
kotnik
70x135/100
KAW
jekleni
kotnik
70x135/100

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
KAW jekleni kotnik 70x135/100
2 KAW
fasadna
profila
150 150
(okvir)
2 KAW
fasadna
profila
(okvir)
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

WM111CE-H4.1

horizontalni prerez

Okenska polica
PVCOkenska
- vogalnikpolica
PVC
vogalnik040
Knauf
MW- Volamit
Knauf
MW Volamit 040
Okenska
polica
Lepilna
malta
®
Lepilna malta
PVC -AQUAPANEL
vogalnik
Cement Board Outdoor
Knauf MWAQUAPANEL
Volamit ®040 ® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL
Water Barrier
Lepilna malta
®
Water Barrier
AQUAPANEL
Knauf
sistem
ometov
®
AQUAPANEL
Cement
Board Outdoor

Knauf sistem ometov
AQUAPANEL® Water Barrier
KAW fasadna
Knauf2sistem
ometov profila 150 (okvir)
Knauf
izolacija
2 Insulation
KAW fasadna
profila 150 (okvir)
APUKnauf
– letevInsulation izolacija
2 KAW fasadna
150 (okvir)
APU –profila
letev
Multifunkcijski
tesnilni trak
Knauf Insulation izolacija
Multifunkcijski tesnilni trak
APU – letev

Multifunkcijski tesnilni trak
Robni profil
Okenska polica

Robni profil

Knauf
Insulation
parna ovira (LDS)
Okenska
polica
RobniKnauf
profil Diamant

Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Okenska polica
Knauf Diamant
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike
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WM111CE.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija + Knauf WarmWand Plus

WM111CE.de-V4.1.14.1.2 – vertikalni prerez skozi okno v zunanji podkonstrukciji, vgrajeno v okvir
iz dvojnih profilov KAW 150
Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in
sistemov
WM111CE.de-V4.1.1

vertikalni prerez skozi zgornji priključek okna

Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf
Insulation
izolacija
Knauf Insulation parna
ovira
(LDS)
Knauf Diamant
Knauf
Diamant
Knauf Insulation izolacija
Knauf Insulation izolacija

Multifunkcijski tesnilni trak
(paro ne propusten)
Multifunkcijski tesnilni trak
Multifunkcijski
tesnilni
trakpropusten)
Robni zaščitni
- vogalnik
(paroprofil
ne
(paro ne propusten)
Robni zaščitni profil - vogalnik
Robni zaščitni profil - vogalnik

Knauf sistem ometov
Knauf MW Volamit 040
Knauf sistem ometov
Lepilna
malta
Knauf sistem
ometov
Knauf
MW Volamit
040
®
AQUAPANEL
Knauf MW
Volamit
040 Cement Board Outdoor
Lepilna
malta
®
AQUAPANEL® Cement
Water Barrier
Lepilna malta
AQUAPANEL
Board Outdoor
AQUAPANEL
Cement®profil
Board
Outdoor
KAW® fasadni
150
AQUAPANEL
Water
Barrier
KAW® jekleni
kotnik 70x135/100
AQUAPANEL
Water Barrier
KAW fasadni
profil 150
KAWprofil
vijak150
4,8x20
KAW fasadni
KAW
jekleni
kotnik 70x135/100
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW
vijak
4,8x20
KAW
fasadna
profila 150 (okvir)
KAW vijak24,8x20
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

PVC vogalnik z odkapnim robom
APU vogalnik
letev
PVC
z odkapnim robom
PVC vogalnik z odkapnim robom
APU letev
APU letev

WM111CE.de-V4.1.2 vertikalni prerez skozi spodnji priključek okna

Uniflott + Trenn-Fix
Uniflott + Trenn-Fix
Uniflott + Trenn-Fix

Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf
Insulation
izolacija
Knauf Insulation parna
ovira
(LDS)
Knauf Diamant
Knauf
Diamant
Knauf Insulation izolacija
Knauf Insulation izolacija
1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

Podložni les
Multifunkcijski tesnilni trak
Podložni les
Podložni les
Multifunkcijski tesnilni trak
Multifunkcijski tesnilni trak
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
4,8x20
2KAW
KAWvijak
fasadna
profila 150 (okvir)
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
jekleni
kotnik 70x135/100
KAW vijak
4,8x20
KAW vijakKAW
4,8x20
fasadnikotnik
profil 70x135/100
150
KAW jekleni
KAW jekleni
kotnik
70x135/100
Knauf
sistem
ometov
KAW fasadni profil 150
Knauf
MW150
Volamit 040
KAW fasadni
profil
Knauf sistem ometov
Lepilna
malta
Knauf sistem
ometov
Knauf MW Volamit 040
Knauf MW
Volamit
040
Lepilna
malta
Lepilna malta

WM111CE.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija + Knauf WarmWand Plus
WM111CE.de-HS.1 - horizontalni prerez s T-povezavo

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in
sistemov.
WM111CE.de-HS.1

1) V skladu s statičnim izračunom

horizontalni prerez s T-povezavo

2) Upoštevamo tudi robne odmike
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KNAUF ZUNANJA STENA S TEHNOLOGIJO AQUAPANEL®
Pregled konstrukcije WM412C.de - dvojna podkonstrukcija + VHF

41

OPIS KONSTRUKCIJE
WM412C.de - dvojna podkonstrukcija + VHF
Knauf zunanja stena je konstrukcija na
osnovi lahkih jeklenih elementov in cementnih plošč AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor.

Stenska konstrukcija - dvojna podkonstrukcija + VHF

1 K
2 2
3 A
4 A
5 A
6 K
7 K
8 K
9 K
10 V
(p
11 V
12 V
13 V

Prikazana konstrukcija stene
WM412C.de predstavlja nenosilno zunanjo steno, kar pomeni, da prenaša
le lastno težo in obtežbo vetra, ne pa
obtežb zgornjih etaž ali strehe. Dodatno se na podkonstrukcijo zunanje stene
montira še obešena prezračevana
fasada (VHF), ki je lahko opremljena z
različnimi vrstami fasadnih oblog.

Thermische Analyse Knauf Außenwand
WM412C.de Doppelständerkonstruktion + VHF

Sistem obešene prezračevane fasade
ni del tega prikaza.

Konstruktion
Horizontalschnitt

1 KAW jekleni kotnik 70 x 135/100
Sistem zunanje stene Knauf WM412C.
2 2 KAW fasadna profia 150 (okvir)
3 AQUAPANEL Water Barrier
de - dvojna podkonstrukcija + VHF je
4 AQUAPANEL Cement Board Outdoor
5 AQUAPANEL fugirni trak (10 cm) / fugirna masa
namenjen za vse stanovanjske in nesta6 Knauf Insulation izolacija
7 Knauf Diamant
novanjske ogrevane objekte (≥ 19°C),
8 Knauf Insulation parna ovira (LDS)
npr. stanovanjske, hotelske in poslovne
9 Konzolna obešala
10 VHF-stensko držalo s toplotno prekinitvijo
objekte, bolnišnice, šole, …, še po(preprečevanje toplotnega mostu)
11 VHF-stensko držalo Thermische Analyse Knauf Außenwand
sebej
pa
pri
oblikovanju
z
dodatnimi
WM412C.de
Doppelständerkonstruktion
WM412C.de
tänderkonstruktion
+ VHF
12 VHF –+
T –VHF
profil Doppelständerkonstruktion + VHF
WM412C.de Doppelständerkonstruktion + VHF
13 VHF - obloga
kovinskimi, lesenimi in keramičnimi
stenskimi
oblogami ali aluminijastimi
Konstruktion
Konstruktion Randbedingungen mit Psi- und U-Wert
kaširanimi ploščami.
®
®
®

150

30

Analyse Thermische
Knauf Außenwand
Analyse Knauf Außenwand
AnalyseThermische
Knauf Außenwand
Gradbeno fizikalne lastnosti stenske konstrukcije (brez karakteristik

Horizontalschnitt
obešene fasade VHF)
75 40

Horizontalschnitt
Ta sistem nudi zelo dobre gradbenofizikalne lastnosti, povezane z zelo
vitko sestavo zunanje stene.

Uw =U0+UWB,profil = 0,189 W/(m²K) (stena
brez prebojev, upoštevani so kovinski profili)

koeficient toplotne prehodnosti

Rw,R < 71 dB, v povezavi s Poročilom L
004409.15

zvočna izolirnost

1000,00

1000,00

vsi gradbeni izdelki so negorljivi,
klasificirani
v
W/m
ΦA-C= -7,154
2
razred
A, skladno z EN 13501-1
2
U-= 0,122 W/(m

požarna odpornost

U-= 0,122 W/(m ·K)
C

E

izračun prehoda toplote

30
150
75 40

30
75 40

150

625 mm

λ[W/(m·K)]

Material

D
ψ--

AQUAPANEL Cement Board Outdoor
0,350
Knauf Diamant GKFI
0,300
Φ Insulation Metallbau izolacija
7,154 FCB 035
0,035
Knauf
- U1·b1 - U2·b2 =
- 0,122·1,000 - 0,122·1,000 = 0,042 W
=
Ekvivalenten
sloj zraka VH 25,000
0,194
∆T
Jeklo
50,000

U-Wert Gesamtsystem mit Profilachsabstand 625mm:
Einfluss von VHF-Wandhaltern angenähert durch
U-rednost
celotne konstrukcije
upoštevanjem
med KAW profili
Alu- Wandhalter
188 undz88
mit 30mmrazmaka
Luftschicht
625 mm, vpliv obešene fasade je upoštevan preko alu stenskih držal 188
+ Therm.Trennelement (5mm) (Verhältnis 2:1),
in 88 z zračnim slojem 30 mm in termičnim ločilnim elementom 5 mm
vertikaler Abstand 750mm
(razmerje 2:1), vertikalni razmak držal 750 mm
Uges = U0 + ψ*l/A = 0,189 W/(m²K)
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Randbedingung

Außenklima
Innenklima
Verfasser:
Michael Weyers

2

q[W/m ]

o

θ[ C]

-5,000
20,000

2

R[(m ·K)/W]

0,040
0,250

Thermische Analyse Knauf Außenwand
WM412C.de Doppelständerkonstruktion + VHF
Temperaturfeld und Isothermen
o

20,0 C

Thermische Analyse Knauf Außenwand
Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion

o

18,0 C

Temperaturno področje in izoterme

Temperaturfeld und Isothermen

o

16,0 C
o

20,0 C
o

14,0
18,0 C
C
o

o

θmin= -4,88 C

o

θmax = -4,71 C
-

oo

16,0 C
C
12,0
o

14,0o C

o

θmin = -4,90 C
A-B

0,0
0,0

12,6

o

B

8,0
10,0CC

A0,0

12,6

o

θsi max = 19,22
θsiCmin=
C-D

17,77 θsiCmin = 17,83
f = 0,913
fRsi= 0,911
= 57%
ϕ
ϕsi(50%)= 57%
o

D
o

C-D

C

o

6,0 C
o

6,0 C
o

C
4,0
4,0 C
o

oo

2,0 C
C
2,0

Rsi

si(50%)

o

ϕ100%= 87%

ϕ100%= 87%

o

8,0o C

12,6

C

θsi max = 19,24 C
-

o

12,0 C

0,0

12,6

o

10,0 C

o

θmax = -4,27 C
A-B

0,0o C

0,0 C

ϕ80%= 70%

o

-2,0 C

ϕ80%= 70%

o

-2,0 C
o

-5,0 C
o

-5,0 C

Opis sestave stene (od znotraj navzven)
opis

razmak stojk
(mm)

debelina
(mm)

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

Knauf Profil CW75/50/06 in 75 mm Knauf
Insulation Metallbau izolacija FCB 035

625

75

vmesna izolacija 40 mm Knauf Insulation
izolacija classic 035 Verfasser: Michael Weyers

-

40

Knauf Diamant (GKFI)

-

12,5

625

150

Parna ovira Knauf Insulation LDS 10 Silk

16.02.2017

Knauf Aussenwand Referenzsystem 1 Doppelständerkonstruktion.flx

2x fasadni profil Knauf KAW 150 (okvir) +
150 mm Knauf Insulation Metallbau
izolacija FCB 035

26.04.2017

obešena prezračevana fasada VHF

-

12,5

-

30

KAW
Thermische
Analyse WM412C.de
(zunanji
dobavitelj,
na primerDoppelständerkonstruktion+VHF.flx
Alu UK,...)

Vsota

3

345 mm

Lastna teža Knauf zunanje stene
zunanji dobavitelj VHF obešene prezračevane fasade,
na primer alu. kasetna obloga

ca.

4,0 kg/m²

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

ca.

16,0 kg/m²

Knauf Insulation izolacija

ca.

5,8 kg/m²

Knauf kovinska podkonstrukcija

ca.

8,4 kg/m²

Knauf mavčne plošče (3 x Knauf Diamant)

ca.

38,4 kg/m²

Vsota

		

Notranji del konstrukcije zunanje
stene sestoji iz dodatno proti koroziji
zaščitenih stenskih profilov UW in CW.
Prevzema funkcijo notranje zračne
zatesnitve in zaščito pred padcem,
skladno z DIN 18183-1. Notranja
konstrukcija se izvede kot stena jaška
skladno s sistemsko konstrukcijo Knauf
W628B. Notranji del konstrukcije se
lahko uporabi kot instalacijska ravnina.
V tem primeru je potrebno posebno
pozornost posvetiti pravilni/zrakotesni
izvedbi tesnilne folije Knauf Insulation
LDS okrog instalacijskih prebojev,
3
skladno
z navodili za izvedbo Knauf
zunanje stene.
Zunanja in notranja podkonstrukcija
sta medsebojno termično ločeni s
slojem mineralne volne Knauf Insulation
Classic 035.

AQUAPANEL® Water Barrier
Verfasser:
Michael
WeyersBoard Outdoor
®
AQUAPANEL
Cement

Zunanji del konstrukcije zunanje stene
je zaradi prenosa obtežb sestavljen iz
cementnih plošč Aquapanel® Outdoor,
v okvir sestavljenih fasadnih profilov
KAW 150, jeklenih kotnikov KAW
70x135/100 na spodnji in zgornji
točki vpetja ter notranje obloge iz
mavčnih plošč Diamant DFH2IR. Ta del
konstrukcije zunanje stene ne vsebuje
profilov UW. Navpično postavitev
stene zagotovijo le jekleni kotniki KAW
70x135/100.

Konstrukcija obešene prezračevane
fasade VHF ni del tega opisa.
Konstrukcija obešene fasade VHF sme
biti togo pritrjena v primarno konstrukcijo samo v zgornji točki pritrditve.
Podkonstrukcija fasadnega sistema
VHF prevzame obtežbo srka in pritiska
vetra preko drsnih ležišč.

72,6 kg/m²
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WM412C.de - dvojna podkonstrukcija + VHF
Sestava stene in prikaz detajlov v aksonometriji

WM412C.de

Sestava stene in prikaz detajlov v aksonometriji
WM412C.de-V1.1

WM412C.de-V1.1

1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

WM412C.de - dvojna podkonstrukcija + VHF
WM412C.de V1.1/V1.2 – vertikalni prerezi

WM412C.de AQUAPANEL® Doppelständerkonstruktion +HF
V
®
WM412C.de-V1.1/V1.2 - Vertikalschnitte
WM412C.de AQUAPANEL Doppelständerkonstruktion +HF
V
Detajli M 1:5
WM412C.de-V1.1/V1.2 - Vertikalschnitte

Napotki
Details M. 1:5
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe so
Details M. 1:5
opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.
	Za ostale detajle se obrnite na Knauf svetovalno tehnično službo.
WM412C.de-V1.1

vertikalni prerez priključka prezračevane fasade VHF na dvojno podkonstrukcijo

Drsni ležaj VHF
DRSNO LEŽIŠČE
VHFfasada
(vijak z vrtalno glavo)
(vijak z vrtalno
glavo)

Drsni ležaj VHF fasada
(vijak z vrtalno glavo)
Knauf Diamant
Knauf Diamant (vmesna plošča)
Knauf Insulation parna ovira LDS

Knauf Diamant
Knauf Diamant (vmesna plošča)
Knauf Insulation parna ovira LDS

WM412C.de-V1.2

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier
VHF stensko držalo
®
Vezni element
(vijak z vrtalno
glavo,Board
samo Outdoor
za drsna ležišča) 1)
AQUAPANEL
Cement
VHF povezovalni
element® (drsno
AQUAPANEL
Water ležišče)
Barrier
VHF obloga
– fasadna
VHF
stenskoobloga
držalo
VHF T profil
Vezni element (vijak z vrtalno glavo, samo za drsna ležišča)
VHF povezovalni
element (drsno ležišče)
2 x KAW fasadni
profil 150 (okvir)
VHF obloga – fasadna obloga
VHF T profil

2 x KAW fasadni profil 150 (okvir)

vertikalni prerez s priključkom na zgornjo nosilno ploščo

DRSNO
LEŽIŠČE
Zgornja
kota gotovega
podaVHF

Zgornja kota gotovega poda
DRSNO
LEŽIŠČE VHF
DRSNO
LEŽIŠČE VHF
FIKSNO LEŽIŠČE
(samo na primarni
konstrukciji)
Uniflott + Trenn-Fix

FIKSNO
LEŽIŠČE
FIKSNO
LEŽIŠČE
VHF

(samo na primarni
konstrukciji)
Knauf Diamant
Knauf Diamant (vmesna
plošča)
Uniflott
+ Trenn-Fix
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation izolacija

VHF obloga – fasadna obloga
VHF T profil
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier
KAW jekleni
kotnik
70x135/100
VHF
obloga
– fasadna obloga
KAW vijak 4,8
VHFx 20
T profil
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW vijak 4,8 x 20
VHF povezovalni element (drsno ležišče)
Termična ločitev
VHF stensko držalo
VHF stensko držalo (fiksno)

VHF povezovalni element (drsno ležišče)
VHF stensko držalo (fiksno)
Termična ločitev
VHF stensko držalo
Sidrni element 1) 2)
VHF stensko držalo (fiksno)
VHF stensko držalo (fiksno)
Sidrni element

1) 2)

Knauf Diamant
Knauf Diamant (vmesna plošča)

Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation izolacija

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike

45

1)

WM412C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija + VHF
WM412C.de H1.1 – horizontalni prerez

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in
sistemov.
WM412C.de-H1.1

horizontalni prerez

1) V skladu s statičnim izračunom
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VHF obloga – fasadna obloga
VHF obloga
fasadna obloga
VHF T –profil
VHF VHF
T profil
povezovalni element (drsno ležišče)
VHF stenskoelement
držalo (fiksno)
VHF povezovalni
(drsno ležišče)
VHF stensko
držalo® (fiksno)
AQUAPANEL
Cement Board Outdoor
®
®
AQUAPANEL
Cement
Board
Outdoor
Water
Barrier
AQUAPANEL
®
VHF povezovalni
element (vijak z vrtalno
Water Barrier
AQUAPANEL
VHF povezovalni
(vijak z vrtalno
glavo, samo element
drsno ležišče)
glavo, samo drsno ležišče)
2 KAW fasadni profil 150 (okvir)
2 KAW
fasadni
profil
15070x135/100
(okvir)
KAW
jekleni
kotnik
4,870x135/100
x 20
KAW KAW
jeklenivijak
kotnik
element
KAW Sidrni
vijak 4,8
x 20 1) 2)
Sidrni element 1) 2)
Knauf Insulation izolacija
Diamant
(vmesna plošča)
KnaufKnauf
Insulation
izolacija
KnaufKnauf
Diamant
(vmesna
plošča)
Insulation
izolacija
Knauf Insulation izolacija

Prednji rob nosilne konstrukcije

Prednji rob nosilne konstrukcije

DRSNO
VHF
DRSNO LEŽIŠČE
LEŽIŠČE VHF
(vijak
z
vrtalno
glavo)
DRSNO
LEŽIŠČE
VHF
(vijak z vrtalno glavo)
(vijak z vrtalno glavo)

Knauf UW profil
CW profil
KnaufKnauf
UW profil
Knauf CW profil
Knauf Diamant
KnaufKnauf
Diamant
Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Insulation parna ovira (LDS)

2) upoštevamo tudi robne odmike

WM412C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija + VHF
WM412C.de V2.1 – vertikalni prerez s priključkom podzidka

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

WM412C.de-V2.1

vertikalni prerez s priključkom podzidka
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
VHF T profil
VHF obloga – fasadna obloga
VHF povezovalni element (drsno ležišče)
Vezni element (vijak z vrtalno glavo)
VHF stensko držalo (fiksno)

Zgornja kota
gotovega poda

2 KAW fasadni profil 150 (okvir)
Mreža proti insektom
Multifunkcijski tesnilni trak

Hidroizolacija v skladu z DIN 18195
Lepilna in armirna
malta
®
AQUAPANEL
Board Outdoor
Knauf
izolacija zaCement
podzidek
VHFzaT podzidek
profil
Omet
VHF obloga – fasadna obloga
Hidroizolacijski
premaz
za podzidek
VHF povezovalni
element
(drsno ležišče)
Vezni element (vijak z vrtalno glavo)
Naklon
VHF stensko držalo (fiksno)

Zgornja kota
gotovega poda

2 KAW fasadni profil 150 (okvir)

Mreža proti insektom
Čepasta
folija, kaširana
voalom
Multifunkcijski
tesnilni ztrak

*upoštevajte
nacionalne predpise
Hidroizolacija
v skladu z DIN 18195
Lepilna in armirna malta
Knauf izolacija za podzidek
Omet za podzidek

Hidroizolacijski premaz za podzidek

Naklon

Čepasta folija, kaširana z voalom
*upoštevajte nacionalne predpise

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike
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WM412C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija + VHF

WM412C.de V3.1 – vertikalni prerez s priključkom atike in pločevinasto obrobo

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

WM412C.de-V3.1

vertikalni prerez s priključkom atike in pločevinasto obrobo

Upoštevajte smernice

Upoštevajte smernice

Pločevinasta obroba atike

Pločevinasta obroba atike
(izdelano na licu mesta)
(izdelano na licu mesta)

Mreža proti insektom

MrežaPodložni
proti insektom
les ali podobno
Hidroizolacija
v skladu z DIN 18195*
Podložni
les ali podobno
®
Hidroizolacija
v skladu
z DINBoard
18195*
AQUAPANEL
Cement
Outdoor

®
AQUAPANEL
Water
Barrier
AQUAPANEL
Cement
Board
Outdoor
®
VHF stensko
držalo
AQUAPANEL
Water
Barrier
Vezni element
VHF stensko
držalo (vijak z vrtalno glavo,
samo drsna ležišča) 1)
Vezni VHF
element
(vijak
z vrtalno
glavo,
vezni
element
(drsno ležišče)
1)
samo drsna ležišča)
VHF fasadna
VHF vezni
elementobloga
(drsno ležišče)
VHF T profil
VHF fasadna
obloga
KAW fasadni profil 150 (okvir)
VHF T2profil
2 KAW fasadni profil 150 (okvir)
®

Priključni kotni profil
Povezovalni vijak

Priključni kotni profil
Termično
ločilni sloj
Povezovalni
vijak
Sidrni element 1) 2)

Termično ločilni sloj
Sidrni element 1) 2)

Uniflott + Trenn-Fix
Knauf Diamant

Uniflott + Trenn-Fix
Knauf Insulation
Knauf Diamant
parna ovira (LDS)

Knauf Insulation
parna ovira (LDS)

1) V skladu s statičnim izračunom
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Knauf Diamant (vmesna plošča)
nacionalne predpise
Knauf*upoštevajte
Diamant (vmesna
plošča)

*upoštevajte nacionalne predpise

2) upoštevamo tudi robne odmike

WM412C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija + VHF
WM412C.de H4.1 – horizontalni prerez - okno

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.
	Okenska odprtina ca. 2 m
WM412C.de H4.1 – ilustracija
Zunanja podkonstrukcija

Stropna etažna plošča
KAW jekleni kotnik 70x135/100
Stropnaplošča
etažna plošča
Stropna etažna
KAW fasadni profil 150
KAW
jekleni
kotnik 70x135/100
KAW jekleni
kotnik
70x135/100
2 KAW fasadna
profila 150 (okvir)
KAWprofil
fasadni
KAW fasadni
150profil 150
DETAJL 2
2 KAW fasadna
profila
150 (okvir)
2 KAW fasadna
profila 150
(okvir)
DETAJL
2
DETAJL 1
DETAJL
2
DETAJL 2
DETAJL 1DETAJL 1
DETAJL 2
DETAJL 2 KAW jekleni kotnik 70x135/100

Zunanja podkonstrukcija
Zunanja podkonstrukcija

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
KAW jekleni kotnik 70x135/100

KAW jekleni kotnik 70x135/100

mere okenske odprtine KAW jekleni kotnik 70x135/100
so
odvisne
od odprtine
obtežbe
mere
okenske
mere okenske
odprtine
so odvisne
od obtežbe
DETAJL 1
so odvisne od obtežbe
DETAJL 1
DETAJL 1

KAW 2jekleni
kotnik 70x135/100
KAW
profila 150
KAW jekleni
kotnikfasadna
70x135/100
2 KAW fasadna profila 150

2 KAW fasadna profila 150

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW
(okvir)
KAWfasadna
jekleni profila
kotnik 150
70x135/100
jekleni
kotnik
70x135/100
2 KAW KAW
fasadna
profila
150
(okvir)

KAW jekleni kotnik 70x135/100
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

WM412C.de H4.1 – horizontalni prerez - okno
Okenska
Okenska
policapolica
fasadna
obloga
VHFVHF
fasadna
obloga
Okenska
VHF
T profil
VHFpolica
T profil
VHF fasadna
obloga
vezni
element
ležišče)
VHFVHF
vezni
element
(drsno(drsno
ležišče)
VHF TVHF
profil
VHF
stensko
stensko
držalodržalo
® ležišče)
VHF vezni
element®(drsno
Cement
BoardBoard
Outdoor
AQUAPANEL
Cement
Outdoor
AQUAPANEL
® Barrier
VHF stensko
držalo® Water
AQUAPANEL
AQUAPANEL
Water Barrier
®
Cement
Board
AQUAPANEL
2 KAW
fasadna
profila
150Outdoor
(okvir)
2 KAW
fasadna
profila
150 (okvir)
Alu pločevina
pregibana
Water
Barrier
AQUAPANEL
Alu ®pločevina
pregibana

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
Alu pločevina pregibana

Multifunkcijski
tesnilni
trak trak
Multifunkcijski
tesnilni

Multifunkcijski tesnilni trak
Uniflott + Trenn-Fix
Uniflott
+ Trenn-Fix
Knauf
Diamant
(vmesna plošča)
Knauf Diamant (vmesna plošča)
Knauf
UW
profil
Uniflott + Trenn-Fix
Knauf
UW profil
UA (vmesna
profil
Knauf Knauf
Diamant
plošča)
Knauf
UA profil
Knauf
Insulation
izolacija
Knauf Knauf
UWKnauf
profil
Insulation
Insulation
parnaizolacija
ovira (LDS)
Knauf Knauf
UA profil
Knauf
Insulation parna ovira (LDS)
Diamant
Knauf Vogalnik
Insulation
Knauf izolacija
Diamant
Knauf Okenska
Insulation
parna ovira (LDS)
polica
Vogalnik

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike

Knauf Diamant
Okenska polica
Vogalnik
Okenska polica
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WM412C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija + VHF

WM412C.de V4.1.1 – 4.1.2 – vertikalni prerez priključka okna

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

WM412C.de V4.1.1 – vertikalni prerez skozi zgornji priključek okna
Knauf Insulation
Knauf Insulation
Knaufovira
Insulation
parna
(LDS)
parna ovira (LDS)
parna
ovira
(LDS)
Knauf
Diamant
Knauf Diamant
Knauf Diamant
Knauf
Insulation
izolacija
Knauf Insulation
izolacija
Knauf Insulation
izolacija
Knauf UA
Profil
Knauf UA Profil
Knauf UA Profil

Knauf
Diamant
(vmesna plošča)
Knauf Diamant
(vmesna
plošča)
1)
Knauf Diamant (vmesna
plošča)
Vezni
element
1)
Vezni element
Vezni element 1)
Priključni kotnik 1)za UA profil 1)
Priključni kotnik
za UAkotnik
profil za UA profil 1)
Priključni
Knauf UW profil
Knauf UW profil
Knauf UW profil
Knauf UA profil
Knauf UA profil
Knauf UA
profil
Vijak za spajanje
pločevin
Vijak za spajanje
pločevin
Vijak
za spajanje
pločevin
Kotni
zaščitni
profil (vogalnik)
Kotni zaščitniKotni
profilzaščitni
(vogalnik)
profil+ (vogalnik)
Uniflott
Trenn-Fix
Uniflott + Trenn-Fix
Uniflott + Trenn-Fix

VHF fasadna
obloga obloga
VHF fasadna
VHF
fasadna
VHF T
profil obloga
VHF T profil
®
VHF
T® profil
AQUAPANEL
Cement
Board Outdoor
AQUAPANEL
Cement
Board Outdoor
®
®
AQUAPANEL
Cement
Board Outdoor
Water Barrier
Water®®Barrier
AQUAPANEL
Water
Barrier
AQUAPANEL
2 KAW fasadni
profil
150
(okvir)
2 KAW fasadni
profil 150
(okvir)
2
KAW
fasadni profil 150 (okvir)
VHF
stensko
VHF stensko
držalo držalo
VHF stensko
držalo(drsno ležišče)
vezni element
VHF vezni
element
(drsno
ležišče)
VHF
element
(drsno
ležišče)
Veznivezni
element
(vijak
z vrtalno
Vezni element
(vijak
z
vrtalno
glavo) glavo)
Vezni element (vijak
z vrtalno
glavo)
2 KAW fasadni profil 150 (okvir)

2 KAW fasadni
profil 150
(okvir)
2 KAW fasadni
profil
150 (okvir)
Multifunkcijski tesnilni trak

Multifunkcijski
tesnilni tesnilni
trak trak
Multifunkcijski
Alu pločevina pregibana

Alu pločevina
pregibana
Alu pločevina
pregibana
Mreža proti insektom

Mreža
proti insektom
Mreža proti
insektom

WM412C.de-V4.1.2 – vertikalni prerez skozi spodnji priključek okna

Uniflott + Trenn-Fix
Uniflott
+ Trenn-Fix
Knauf
UA profil
KnaufUW
UA profil
Knauf
Uniflott + Trenn-Fix
Knauf UW
profil
Vijak za spajanje
pločevin
Knauf
UA
profil
Vijak za spajanje
pločevin
1)
Vezni element
Knauf UW profil
Vezni element 1)1)
Vijak za spajanje
pločevin
Priključni profil za UA profil
Priključni
profil1)za UA profil 1)
element
KnaufVezni
Insulation
parna ovira (LDS)
Knauf Insulation parna
(LDS)
1) ovira
Knauf
Diamant
Priključni profil za UA profil
Knauf UA
Diamant
Knauf
profil
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf UA profil
KnaufKnauf
Diamant
(
vmesna
plošča)
Diamant
Knauf Diamant
( vmesnaizolacija
plošča)
Knauf
Knauf
UAInsulation
profil
Knauf
Insulation
izolacija

Knauf Diamant ( vmesna plošča)
Knauf Insulation izolacija

1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

Podložni les
Podložni les tesnilni trak
Multifunkcijski
tesnilni trak
PodložniMultifunkcijski
les

Multifunkcijski tesnilni trak

Mreža proti insektom
Mreža
insektom
2 KAWproti
fasadna
profila 150 (okvir)
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
VHFinsektom
stensko držalo
Mreža proti
VHF
držalo
Veznistensko
element
(vijak
z vrtalno glavo) 1)
2 KAW fasadna
profila
150 (okvir)
Vezni
element
(vijak(drsno
z vrtalno
glavo) 1)
VHF vezni
element
ležišče)
VHF stensko
držaloelement (drsno ležišče)
VHF
vezni
VHF – fasadne obloga
1)
Vezni element
z vrtalno
VHF
– (vijak
fasadne
obloga glavo)
VHF T
profil
VHF vezni
element
(drsno
ležišče)
®
VHF
T
profil
AQUAPANEL Cement Board Outdoor
®
VHF – fasadne
obloga
® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL
Water Barrier
AQUAPANEL
VHF T profil
AQUAPANEL® Water Barrier

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier

WM412C.de AQUAPANEL® dvojna podkonstrukcija + VHF
WM412C.de HS.1 – horizontalni prerez s T povezavo

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

WM412C.de HS.1 – horizontalni prerez s T povezavo
VHF fasadna obloga
VHF T profil
VHF vezni element (drsno ležišče)
VHF – stensko držalo
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Water Barrier
Vezni element (vijak z vrtalno glavo,
samo drsno ležišče) 1)

Prednji rob nosilne konstrukcije

DRSNO LEŽIŠČE VHF
(vijak z vrtalno glavo)

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW vijak 4,8x20
1) 2)
VHF fasadna
obloga
Sidrni element
VHF T profil
Knauf Insulation
izolacija
VHF vezni
element (drsno ležišče)
VHF – stensko
Knauf Diamant
(vmesnadržalo
plošča)
®
Knauf Insulation
izolacija
Cement Board Outdoor
AQUAPANEL
AQUAPANEL® Water Barrier
Vezni element (vijak z vrtalno glavo,
Knauf UW
profil
samo
drsno ležišče) 1)
Knauf CW profil
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

Prednji rob nosilne konstrukcije

DRSNO LEŽIŠČE VHF
(vijak z vrtalno glavo)

KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW vijak
4,8x20
Knauf Insulation
parna
ovira (LDS)
Sidrni element 1) 2)
Knauf Diamant
Knauf
Insulation izolacija
Uniflott +
Trenn-Fix
Knauf
Diamant (vmesna plošča)
Knauf CW
profil
Knauf Insulation izolacija
Knauf Diamant
Knauf Insulation izolacija
Knauf UW profil
Knauf UW profil
Knauf CW profil

Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Uniflott + Trenn-Fix
Knauf CW profil
Knauf Diamant
Knauf Insulation izolacija
Knauf UW profil

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike
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KNAUF ZUNANJA STENA S TEHNOLOGIJO AQUAPANEL®
Pregled konstrukcije:WM111CC.de – posebna konstrukcija z enojno podkonstrukcijo
Poleg opisani stenskih sistemov je Knauf zunanja stena primerna tudi kot balkonska
ograja ali pregradna stena na balkonih. Obstoječo jekleno konstrukcijo (na primer
horizontalni jekleni profil) je potrebno dimenzionirati kot ograjo za zaščito pred
padcem.

WM111CC.de AQUAPANEL® posebna konstrukcija z enojno podkonstrukcijo
WM111CC.de – V1.1/H1.1 – vertikalni in horizontalni prerez - balkonska ograja

WM111CC.de – V1.1 – vertikalni prerez - balkonska ograja
Zaključni profil
Pločevinasta obroba atike
(izdelano
Zaključni
profil na licu mesta)
1)
Pločevinasta
obroba
atike
(zaščiten pred korozijo)
Votli jekleni
profil
(izdelano na licu mesta)
Votli jekleni profil 1) (zaščiten pred korozijo)

Knauf UW profil (zaščiten pred korozijo)
®
sistem
ometov
Knauf AQUAPANELpred
Knauf UW profil (zaščiten
korozijo)
AQUAPANEL®® Cement Board Outdoor
Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
Water
Barrier
AQUAPANEL
®
Cement
Board
Outdoor
AQUAPANEL
Votli jekleni profil 1) (zaščiten pred korozijo)
AQUAPANEL® Water Barrier
Knauf CW profil (zaščiten pred korozijo)
Votli jekleni profil 1) (zaščiten pred korozijo)
Insulation
izolacija
KnaufKnauf
CW profil
(zaščiten
pred korozijo)
Knauf Insulation izolacija

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov

Board Outdoor
KnaufAQUAPANEL
AQUAPANEL®® Cement
sistem ometov
®
®
Cement
Board
Outdoor
AQUAPANEL
Water
Barrier
AQUAPANEL
®
Knauf Insulation
izolacija
Water Barrier
AQUAPANEL
Knauf Insulation izolacija

Knauf CW profil (zaščiten pred korozijo)

KnaufKnauf
CW profil
pred korozijo)
UW(zaščiten
profil (zaščiten
pred korozijo)
KnaufZaključni
UW profilomet
(zaščiten
pred zkorozijo)
za omet
odkapnim robom
Zaključni
omet za omet
z odkapnim
Multifunkcijski
tesnilni
trak robom
Multifunkcijski tesnilni trak

Naklon

Naklon

Odkapna pločevina

Odkapna pločevina

AB montažni
element
AB montažni
element

WM111CC.de – V1.1 – horizontalni prerez - balkonska ograja
®
AQUAPANEL
fugirna
® masa - siva
AQUAPANEL
fugirna masa - siva
®
KnaufKnauf
AQUAPANEL
sistem
® ometov
AQUAPANEL
sistem ometov

Board Outdoor
AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor
AQUAPANEL® Cement
AQUAPANEL® Water
® Barrier
AQUAPANEL
Water
Barrier
Knauf CW profil (zaščiten pred
korozijo)
CW izolacija
profil (zaščiten pred korozijo)
KnaufKnauf
Insulation
1)
Knauf profil
Insulation
izolacijaploščo
Votli jekleni
s podnožno
profil 1) spred
podnožno
KnaufVotli
UW jekleni
profil (zaščiten
korozijo)ploščo

Knauf UW profil (zaščiten pred korozijo)

1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

WM111CC.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija – posebna konstrukcija
WM111CC.de V1.2/H1.2 – vertikalni in horizontalni prerez - balkonska ograja

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

WM111CC.de V1.2 – vertikalni prerez - balkonska ograja

Zaključni profil
Pločevinasta obroba atike (izdelano na licu mesta)

Zaključni profil

Votli jekleni
(zaščiten
korozijo)
Pločevinasta
obrobaprofil
atike1)
(izdelano
na pred
licu mesta)
Votli jekleni profil 1) (zaščiten pred korozijo)

Knauf UW profil (zaščiten pred korozijo)

Knauf
AQUAPANEL
ometov
Knauf UW
profil
(zaščiten pred sistem
korozijo)
®
Cement
Board Outdoor
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® sistem
ometov
®
®
Barrier
AQUAPANEL
AQUAPANEL
CementWater
Board
Outdoor
1)
Votli jekleni
profil
(zaščiten pred korozijo)
AQUAPANEL® Water Barrier
1)
Knaufprofil
CW profil
(zaščiten
pred korozijo)
Votli jekleni
(zaščiten
pred korozijo)
Knauf
Insulation
Knauf CW
profil
(zaščitenizolacija
pred korozijo)
Knauf Insulation izolacija
®

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov

Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL®®sistem
ometov
Cement
Board Outdoor
®
AQUAPANEL
Cement
® Board Outdoor
AQUAPANEL
Water Barrier
AQUAPANEL® Water Barrier

Odkapna pločevina

Odkapna pločevina

Knauf
CW
profil (zaščiten
pred korozijo)
Knauf CW
profil
(zaščiten
pred korozijo)
Knauf
UW
profil (zaščiten
pred korozijo)
Knauf UW
profil
(zaščiten
pred korozijo)

Votli jekleni
profil 1) (zaščiten
pred korozijo)
Votli jekleni
profil 1) (zaščiten
pred korozijo)
Bitumenska
hidroizolacija
Bitumenska
hidroizolacija
Naklon
Naklon

®

®

1)2)
Sidrni element
Sidrni element

1)2)

L – profil za pritrjevanje CW profila

L – profil za pritrjevanje CW profila

Knauf CW profil (zaščiten pred korozijo)
Knauf UW
profil
(zaščiten
pred korozijo)
Knauf
CW
profil (zaščiten
pred korozijo)

Knauf UW profil (zaščiten pred korozijo)

Zaključni omet za omet z odkapnim robom
APU letev
Zaključni omet za omet z odkapnim robom
AB montažni
element
APU letev

AB montažni element

WM111CC.de V1.2 – horizontalni prerez - balkonska ograja

AQUAPANEL® fugirna masa - siva
Knauf AQUAPANEL® ®sistem ometov

AQUAPANEL fugirna masa - siva

AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor
Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
AQUAPANEL® Water Barrier
®
Knauf CW
profil (zaščiten
pred korozijo)
AQUAPANEL
Cement
Board Outdoor
®
Knauf Insulation
izolacija
AQUAPANEL
Water Barrier
1)
s podnožno
ploščo
Votli jekleni
Knaufprofil
CW profil
(zaščiten
pred korozijo)
Knauf UW profil (zaščiten pred korozijo)

Knauf Insulation izolacija
Votli jekleni profil 1) s podnožno ploščo
Knauf UW profil (zaščiten pred korozijo)

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike
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WM111CC.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija – posebna konstrukcija
WM111CC.de V1.3/H1.3 – vertikalni in horizontalni prerez - balkonska ograja

Detajli M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, stiki z drugimi deli zgradbe
so opisani le shematsko..
Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

WM111CC.de V1.3 – vertikalni prerez - balkonska ograja

Pločevinasta obroba atike
(izdelano na licu mesta)
Zaključni
profil atike
Pločevinasta
obroba
1)
(izdelano
na licu
mesta)
Vrhnja
plošča
Zaključni
profil1)
U-profil

Vrhnja plošča 1)
1)
Knauf
AQUAPANEL® sistem ometov
U-profil

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

®
KnaufL AQUAPANEL
sistem ometov
– profil1)
1) Board Outdoor
AQUAPANEL
Cement
Dvojni T® profil
L – profil1)
Dvojni T profil 1)

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov

Board Outdoor
sistem ometov
KnaufAQUAPANEL
AQUAPANEL®®Cement
L – profil®1)Cement Board Outdoor
AQUAPANEL
1)
1)
L – profil
Vezni element
Vezni Dvojni
element
T 1)profil 1) (zaščiteno pred korozijo)
Dvojni T profil 1) (zaščiteno pred korozijo)

Zaključni vogalnik za omet z odkapnim robom

Zaključni vogalnik za omet z odkapnim robom

Spodnja plošča 1)

Spodnja plošča 1)

Odkapna
pločevina
Odkapna
pločevina
element
1) 2)
SidrniSidrni
element

1) 2)

AB montažni
element
AB montažni
element

WM111CC.de H1.3 – horizontalni prerez - balkonska ograja
®
® masa - siva
AQUAPANEL
fugirna
AQUAPANEL
fugirna masa - siva
®
sistem
KnaufKnauf
AQUAPANEL
® ometov
sistem ometov
AQUAPANEL

®
Cement
Board Outdoor
AQUAPANEL
®
Cement
Board Outdoor
1)
L profilAQUAPANEL
1)

L profil

Sidrni element 1) 2)
Sidrni element 1) 2)
Dvojni T profil 1) (zaščiten
pred korozijo)
Dvojni T profil 1) (zaščitenpred
predkorozijo)
korozijo)
Podnožna plošča 1) (zaščitena
1)

Podnožna plošča

Vezni element 1)

Vezni element 1)

1) V skladu s statičnim izračunom
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2) upoštevamo tudi robne odmike

(zaščitena pred korozijo)

WM111CC.de AQUAPANEL® enojna podkonstrukcija – posebna konstrukcija

WM111CC.de V2.1/H2.1 – vertikalni in horizontalni prerez - balkonska pregradna stena

Detajl M 1:5

Napotki
	Risbe predstavljajo osnovne karakteristike sistema, spoji z drugimi deli zgradbe
so samo shematsko opisani.
	Risbe ne nadomeščajo projektov, detajlov in načrtov montaže.
	Upoštevati je potrebno tudi splošne smernice za delo, statične izračune, podatke
iz tehničnih listov in dokazil o skladnosti in zanesljivosti proizvodov in sistemov.

WM111CC.de V2.1 – vertikalni prerez - balkonska pregradna stena
Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL®®Cement
sistem ometov
Board Outdoor
®
®
AQUAPANEL
Cement
Board
Outdoor
AQUAPANEL
Water
Barrier
®
AQUAPANEL
Water Barrier
Knauf Insulation
izolacija
Knauf Insulation izolacija
Zaključni vogalnik za omet z odkapnim robom
Zaključni
vogalnik za tesnilni
omet z trak
odkapnim robom
Multifunkcijski
Multifunkcijski
tesnilni
trakin ojačitev
Mehanska
utrditve
Mehanska
utrditve
in ojačitev
Pokrivna
pločevina
Pokrivna pločevina
Bitumenska hidroizolacija
Bitumenska hidroizolacija
KAW fasadni profil 150
KAW fasadni
profil 150
KAW 70x135/100
KAW vijak 4,8x20
KAW 70x135/100
KAW vijak
4,8x20
Sidrni
element
Sidrni element

*upoštevajte nacionalne predpise
*upoštevajte nacionalne predpise

WM111CC.de H2.1 – horizontalni prerez - balkonska pregradna stena
AQUAPANEL® fugirna masa - siva
®
® - siva
AQUAPANEL
fugirna masa
Knauf AQUAPANEL
sistem ometov
Knauf AQUAPANEL®® sistem ometov
AQUAPANEL Cement Board Outdoor
®
®
Cement
Board
Outdoor
AQUAPANEL
Water
Barrier
AQUAPANEL
AQUAPANEL® Water Barrier
KAW fasadni profil 150
KAW fasadni
profil kotnik
150 70x135/100
KAW jekleni
KAW jekleni kotnik 70x135/100
Sidrni element 1) 2)
1) 2)
Sidrni KAW
element
vijak
4,8x20
KAW vijak
4,8x20
Knauf
Insulation izolacija
Knauf Insulation izolacija

1) V skladu s statičnim izračunom

2) upoštevamo tudi robne odmike
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SISTEMSKE KOMPONENTE
Zunanje področje
OBLOGA

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

mere:

900 x 1250 mm,

predstavlja idealno podlago za

900 x 2500 mm,

različne površinske obloge, npr. omet

1250 x 2000 mm

ali keramične obloge. Jedro gradbene

debelina:

12,5 mm

plošče sestoji iz portlandskega cementa

teža:

ca. 16 kg/m²

z dodatki in je obojestransko armirano z

pakiranja:

50 kosov na paleti

mrežico iz steklenih vlaken. Prečni robovi

(900 x 1250 mm)

so porezani, horizontalni pa armirani z

30 kosov na paleti

mrežico (EasyEdge®).

(900 x 2500 mm,
1250 x 2000 mm)

AQUAPANEL® Water Barrier
AQUAPANEL® Water Barrier je

širina:

1,5 m

zrakotesna in vodotesna difuzijsko odprta

dolžina:

50 m

membrana. Vgrajujemo jo kot zaščitni oz.

pakiranje:

16 rol na paleti

odvodni sloj pod cementnimi ploščami
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor.
Preprečuje, da bi voda, ki zaide za
cementne plošče, prodrla v globino
konstrukcije zunanje stene.
PRITRJEVANJE

AQUAPANEL® Maxi vijaki
AQUAPANEL® Maxi vijaki so bili razviti

Vijaki so prevlečeni s posebno

posebej za pritrjevanje cementnih plošč

antikorozijsko prevleko, ki zagotavlja

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

dolgotrajno odpornost proti rjavenju.*

na lesene in kovinske podkonstrukcije
različnih debelin. Obe izvedbi – z nava-

pakiranje: SN 25: 1000 kosov v škatli

dno in vrtalno konico – imata ugreznjeno

SN 39: 500 kosov v škatli

glavo, ki omogoča zanesljivo vijačenje.

SN 55: 250 kosov v škatli

Vijaki AQUAPANEL® Maxi se uporablja-

SB 39: 250 kosov v škatli

jo za stenske in stropne konstrukcije v
zunanjih in notranjih prostorih.

*g
 lej Zaščita pred korozijo (stran 18)

Kovinska podkonstrukcija
KAW fasadni profil 150 (debelina pločevine 1,0 mm)
CW profili, UW profili, UD profili (debelina pločevine 0,6 mm)

AQUAPANEL®
Maxi vijaki

enoslojna
obloga

SN 25

x

SN 39

x

SN 55

dvoslojna
obloga

trislojna
obloga

2 sestavljena fasadna profila KAW 150

enoslojna
obloga

enoslojna
obloga

dvoslojna
obloga

x

x

x
x

SB 39
* dvoslojno oblogo pri sestavljenem dvojnem profilu KAW 150 vedno pritrjujemo z vijaki SB39
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dvoslojna
obloga

UA profili
(debelina pločevine 2,0 mm)

x
x

*

FUGIRNA MASA

Aquapanel® Cement Board Indoor/Outdoor
Fina cementna fugirna masa bele barve

poraba: 	0,7 kg/m2 pri fugiranju,

za fugiranje stikov plošč in izravnavo

ca. 3,5 kg/m2 pri izravnavi

celotne površine Aquapanel® Cement

celotne površine
pakiranje: vreča 20 kg

Board Indoor/Outdoor. Minimalna
debelina nanosa znaša le 4 mm.

AQUAPANEL® fugirna masa - siva
poraba: 	pri fugiranju: : 0,7 kg/

Cementna fugirna masa za fugiranje
stikov cementnih plošč v kombinaciji z

m2 pri fugiranju z armirno

vtisnjeno fugirno mrežico AQUAPANEL

mrežico AQUAPANEL®

Fugenband širine 10 cm.

Fugenband širine 10 cm

®

pakiranje: vreča 20kg

AQUAPANEL® fugirni trak (10 cm)
Fugirni trak iz alkalno odporne mrežaste

poraba:

ca. 2,1 tm/m²

steklene tkanine za armiranje fug zunan-

višina:

100mm

jih konstrukcij pred nanašanjem ometov

dolžina:

50m

ali lepljenjem klinker in drugih finalnih

pakiranje: 12 zavitkov v kartonu

oblog.

AQUAPANEL® široki armirni trak za zunanje konstrukcije
Široki armirni trak AQUAPANEL® širine

širina:

20 cm

30 cm se uporablja za fugiranje fug zu-

dolžina:

50 m

nanjih cementnih plošč, kadar bo preko

pakiranje: 12 zavitkov v kartonu

AQUAPANEL® lepilne in armirne malte
nanešen le barvni premaz.
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SISTEMSKE KOMPONENTE
Zunanje področje
ARMIRANJE

AQUAPANEL® lepilna in armirna malta – bela

Osnovni cementni tankoslojni omet

Poraba: 	8 kg/m² mokre malte

preko celotne površine cementnih plošč

(oz. 6,3 kg suhe

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor.

mešanice) zadostuje za

Čas strjevanja: 1 dan za celotni sloj

nanos mokrega sloja

nanešenega ometa.

debeline 5 mm, kar
ustreza posušenemu sloju
debeline 4 mm.
Pakiranje:

vreča 25 kg
42 vreč na paleti

AQUAPANEL® tkanina

TEMELJNI PREMAZ

Armirna tkanina iz steklene mreže z

teža:

160 g/m2

alkalno odpornim premazom

širina:

100 cm

dolžina:

50 m

pakiranje:

30 zavitkov na paleti

AQUAPANEL® temeljni premaz za omet

Belo pigmentirana, za uporabo

Poraba:

pripravljena emulzija za grundiranje

pakiranje: vedro 15 kg

ca. 100–150 g/m2

AQUAPANEL® lepilne in armirne malte
pred nanosom finalnega ometa.

ZAKLJUČNI OMET

AQUAPANEL® mineralni zaključni omet
Mineralni fasadni omet granulacije 2 mm
se nanaša na grundirano AQUAPANEL®
lepilno in armirno malto. Difuzno odprt
vodoodbojen material, razred odziva na
ogenj A1 (popolnoma negorljivo).
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pakiranje: vreča 30 kg
36 vreč na paleti

ALTERNATIVNI ZAKLJUČNI OMETI

Noblo – plemeniti mineralni zaključni omet z zrnci marmorja in zaribano strukturo

Plemeniti mineralni zaključni omet
zaribane strukture za decentne, vrhunske

pakiranje:	vreča 30 kg
36 vreč na paleti

površine v granulacijah 1,5 mm, 2 mm
in 3 mm. Z različnimi orodji in tehnikami
obdelave je izvedljiva paleta poljubnih
struktur. Dodatne informacije poiščite v
tehničnem listu P561.de.

SP 260 – mineralni fasadni omet

Plemeniti mineralni zaključni omet
zaribane strukture z granulacijo 2 mm, 3

pakiranje:	vreča 30 kg
36 vreč na paleti

mm ali 5 mm. S PVC ali rostfrei gladilko
so izvedljive decentne do rustikalne strukture ometa. Z gobo za filcanje površine
bo struktura ometa še bolj rustikalna oz.
hrapava. Dodatne informacije poiščite v
tehničnem listu P277a.de.

RP 240 – mineralni vlečeni fasadni omet

Plemeniti mineralni zaključni omet
vlečene strukture z granulacijo 2 mm,

pakiranje:	vreča 30 kg
36 vreč na paleti

3 mm ali 5 mm za različne strukture
finalne površine, npr. vlečene strukture
(Münchenski grobi omet), horizontalno
vlečene ali krožno zaribane strukture,
kot valjani ali metani omet, strukturiran
z mokro gobo in različnimi tehnikami
vtiskanja. Dodatne informacije poiščite v
tehničnem listu P276a.de
Carrara – marmornati modelirni omet

Mineralni plemeniti fasadni omet za
izvedbo raznolikih struktur in krtačene

pakiranje:	vreča 30 kg
36 vreč na paleti

strukture, ko so na primer (z zidarsko
žlico) glajeni omet, staronemški omet
ali prani in krtačeni omet. Carrara
omet 3-5 mm nanesemo z zidarsko
žlico ali gladilko, poljubno ga lahko
strukturiramo in na koncu obdelamo s
spužvo ali krtačo. Dodatne informacije
poiščite v tehničnem listu P563.de
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SISTEMSKE KOMPONENTE
Zunanje področje
ALTERNATIVNI ZAKLJUČNI OMETI

Noblo Filz – fini omet z granulacijo marmorja za filcanje
Fini mineralni omet z granulacijo marmor-

pakiranje:	vreča 30 kg

nih zrn 1 mm ali 1,5 mm za decentne

36 vreč na paleti

filcane zaključne površine. Uporablja se
kot modelirni omet za izdelavo različno
strukturiranih ali krtačenih zaključnih struktur na notranjih in zunanjih površinah. Ta
omet je rezultat dolgoletnih izkušenj z SM
tehnologijo. Vlaknasta mikroarmatura zagotavlja najvišjo varnost pred razpokami.
Dodatne informacije poiščite v tehničnem
listu P561f.de.
Sockel SM Pro – lepilna in armirna malta, zaključni omet za podzidek

Sistemsko preverjen univerzalni

pakiranje:	vreča 30 kg

mineralni omet za lepljenje in armiranje

36 vreč na paleti

površine izolacijskih plošč podzidka,
obremenjenega s pršenjem vode. Zaradi
posebne zrnate strukture se lahko izvede
filcana zaključna struktura. Če se uporablja
kot armirni omet in finalni omet debeline ≥
7 mm, dodatna zaščita ometa pred talno
vlago ni potrebna.
ADDI S – silikonski zaribani fasadni omet
Pastozni, za uporabo pripravljen

pakiranje:

s silikonom ojačan fasadni omet z

vedro 25 kg
24 veder na paleti

organskimi vezivi za intenzivne barvne
odtenke. Zelo trpežen, vodoodbojen,
vendar paropropusten. Zavira nastanek
alg in plesni na fasadnih površinah.
Dodatne informacije poiščite v tehničnem
listu P237.de.

ADDI R – silikonski vlečeni fasadni omet
Pastozni, za uporabo pripravljen
silikonski fasadni vlečeni omet z
organskimi vezivi za intenzivne barvne
odtenke. Zelo trpežen, vodoodbojen,
vendar paropropusten. Zavira nastanek
alg in plesni na fasadnih površinah.
Dodatne informacije poiščite v tehničnem
listu P237.de.
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pakiranje:

vedro 25 kg
24 veder na paleti

CONNI S – silikonski zaribani fasadni omet
Pastozni, za uporabo pripravljen

pakiranje:

silikonski omet z zaribano strukturo.

vedro 25 kg
24 veder na paleti

Močno vodoodbojen, vendar
paropropusten. Zavira nastanek alg in
plesni na fasadnih površinah. Dodatne
informacije poiščite v tehničnem listu
P272.de.

KATI S – silikatni zaribani ometPastozni silikatni omet z zaribano struk-

pakiranje:

turo, pripravljen za uporabo. Organski

vedro 25 kg
24 veder na paleti

delež znaša največ 5%, močno vodoodbojen in zelo paropropusten (difuzijsko
odprt). Dodatne informacije poiščite v
tehničnem listu P239.de

Butz – mozaični omet
Mozaični omet z efektom prane strukture

pakiranje:

na površinah, močno obremenjenih z

vedro 25 kg
24 veder na paleti

vodo, kot npr. podzidki, stopnišča, hodniki, vhodna pročelja, … Dodatne informacije poiščite v tehničnem listu P234a.de.

MineralAktiv zaribani omet
V sistemu z MineralAktiv fasadno barvo
ta omet zagotavlja največjo zaščito

pakiranje:

vedro 25 kg
24 veder na paleti

pred pojavom plesni in alg in s tem
zagotavlja trajno ohranitev neoporečne
fasadne strukture. Omet žlahtne strukture
je že zamešan v vedru in pripravljen
za uporabo, brez biocidnega filma za
konzerviranje.
Dodatne informacije poiščite v tehničnem
listu B135m.de
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SISTEMSKE KOMPONENTE
Notranje področje
OBLAGANJE Z MAVČNIMI PLOŠČAMI

Knauf Diamant
Univerzalna mavčna plošča za

širina:

1250 mm

vrhunsko kakovost v suhi gradnji.

dolžina:

2000/2500 mm

Knauf Diamant se uporablja na vseh

debelina:

12,5 mm

področjih notranje gradnje kot obloga

teža:

ca. 12.8 kg/m2

visokokakovostnih suhomontažnih sistemskih konstrukcij s povečanimi zahtevami
po zvočni in požarni zaščiti, kjer se
zahtevata tako mehanska robustnost kot
odpornost proti vlagi.
Knauf masivna mavčna plošča
Trdna mavčna plošča GKF z

širina:

625 mm

masivnim karakterjem v suhi

dolžina:

2000/2500/2600 mm

gradnji.

debelina:

25 mm

Knauf masivne mavčne plošče se

teža:

≥20 kg/m2

uporabljajo na vseh področjih notranje
gradnje, kjer se zahtevata robustnost in
visoka stopnja požarne zaščite.

Knauf Fireboard
Posebna mavčna plošča A1 za

širina: 		

1250 mm

vrhunsko požarno zaščito.

dolžina:

2000 mm

Mavčne plošče Fireboard A1

debelina:

12,5 mm

uporabljamo za optimirano požarno

teža:

10,5 kg/m2

zaščito, predvsem jeklenih in lesenih
konstrukcij.

Dodatne informacije najdete v tehničnem listu W11 - Pregradne stene in
na spletni strani www.knauf.si
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ZRAKOTESNI SISTEMI

Knauf Insulation LDS 100 (parna zapora)
Folija LDS 100 iz polipropilena in pletene

širina:

tkanine je odporna na staranje in trganje.

dolžina: 	50 m

Vrednost Sd = 100 m. Ustreza standardu

3m
150 m² v roli

SIST EN 13984 in ETAG 007.

pakiranje:

20 rol na paleti

Folija LDS 2 Silk iz polipropilena in

širina:

1,50 m ali 2 m

pletene tkanine je odporna na staranje

dolžina:

50 m

in trganje. Vrednost Sd = 2 m. Ustreza

75 m² oziroma

standardu SIST EN 13984 in ETAG 007.

100 m² v roli
pakiranje:

20 rol na paleti

Knauf Insulation LDS Soliplan (lepilni tesnilni trak)
Enostranski lepilni trak na močno nosilni

širina:

60 mm

papirni osnovi za tesnjenje ravnih

dolžina:

zavitek 40 m

preklopnih stikov parnih zapor in ovir. Je

pakiranje:

20 zavitkov v kartonu

del zrakotesnega izolacijskega sistema
z življenjsko dobo zlepljenih stikov nad
50 let.
Knauf Insulation LDS Solitwin (lepilni tesnilni trak)
Prožen enostranski armirni lepilni trak

širina:

60 mm

na polietilenski osnovi z odstranjljivim

dolžina:

zavitek 25 m

zaščitnim trakom, prerezanim vzdolžno

pakiranje:

10 zavitkov v kartonu

na polovico. Uporaba za elastično zrakotesno tesnjenje folij v območju vogalov,
prebojev, oken in odprtin. Je del zrakotesnega izolacijskega sistema z življenjsko
dobo zlepljenih stikov nad 50 let.

Knauf Insulation LDS Solifit 1 (HDPE lepilni tesnilni trak)
Enostranski prožen lepilni trak na močno

širina:

60 mm

nosilni papirni osnovi za tesnjenje parnih

dolžina:

zavitek 25 m

zapor, ovir in sekundarnih paropropustnih

pakiranje:

10 zavitkov v kartonu

folij v območju prebojev in stikov folij z
različnimi podlagami. Je del zrakotesnega
izolacijskega sistema z življenjsko dobo
zlepljenih stikov nad 50 let.
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SISTEMSKE KOMPONENTE
Notranje področje
ZRAKOTESNI SISTEMI

Knauf Insulation LDS Solifit S (HDPE lepilni tesnilni trak)
Armirani lepilni tesnilni trak za trajno

širina:

60 mm

elastično zlepljenje parnih zapor, ovir

dolžina:

zavitek 25 m in 50 m

in sekundarnih paropropustnih folij v

pakiranje:

10 oz. 8 zavitkov v kartonu

območju preklopov folij in prebojev. Je
del zrakotesnega izolacijskega sistema
z življenjsko dobo zlepljenih stikov nad
50 let.

Knauf Insulation LDS Solitop (lepilni tesnilni trak)
Specialni armirni lepilni trak na PE osnovi

širina: 	60 mm in 150 mm

za zrakotesno zatesnitev parnih zapor,

(150 mm z vzdolžno

ovir in sekundarnih kritin na območjih

ločenim pokrivnim

preklopov, prebojev in stikov z različnimi

papirjem)

podlagami, posebej primeren za zunanjo

dolžina:

zavitek 40 m in 25 m

uporabo in podlage z nekoliko povečano

pakiranje:

8 oz. 4 zavitki v kartonu

vsebnostjo vlage.

Knauf Insulation LDS Solimur (elastično tesnilno lepilo)
Trajno elastično specialno lepilo za

vsebina:

kartuša 310 ml

zrakotesno tesnjenje parnih zapor, ovir in

pakiranje:

20 kartuš v paketu

robnih stikov folij z različnimi podlagami.
Posebej primerno za tesnjenje folij LDS
Homeseal na stikih z ometom, betonom in
lesenimi in kovinskimi podlagami.
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Knauf Insulation LDS Primer (temeljni premaz)
Disperzijski temeljni premaz za

širina:

25 mm

izboljšanje oprijemljivosti LDS lepilnih

dolžina:

zavitek 8 m

tesnilnih trakov na poroznih in močno

pakiranje:

5 zavitkov v paketu

vpojnih podlagah.

Knauf Insulation LDS univerzalna manšeta
Samolepilna zrakotesna manšeta za

tesnilna

zatesnitev instalacijskih prebojev.

podlaga:

400 x 400 mm

Odporna na staranje. Lepilo sestoji iz.

tesnilni zavihek:

250 mm

premer preboja:

5 zavitkov v paketu

Knauf Insulation LDS manšeta za instalacijske preboje
Samolepilna zrakotesna tesnilna

mere:

manšeta za zatesnitev instalacijskih

premer preboja:

prebojev manjših premerov, z lepilom

8 – 12 mm
15 – 22 mm

iz akrilatne disperzije, obstojnim proti
staranju. Nosilec lepila sestoji iz ojačane

150 x 150 mm

28 – 35 mm
pakiranje:

10 kosov v paketu

papirne osnove, prevlečene s silikonskim
papirjem. Na razpolago v treh velikostih.
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Nicht nur mein Gefühl
sagt AUSGEZEICHNET!

SISTEMSKE KOMPONENTE

Thomas Hornig

Dämmlösungen

dem
Izolacijski materialimit
ausgezeichneten

Gefühl!

Izolacije za zunanje stene Knauf AQUAPANEL® s kovinsko podkonstrukcijo, e = 625 mm

IZOLACIJA

Knauf Insulation AKUSTIK ROLL
Izolacija iz mineralne steklene volne v

Toplotna prevodnost: 0,038 W/mK

skladu z MW-EN 13162 T2-AF5-MU1

Širina role: 625 mm
Debeline: 50, 75, 100 mm
18.07.12 16:10

Pakiranje: 24 rol na paleti

Knauf Insulation NATURBOARD VENTI
Diese Seite nur eine Breite von 203 mm

Izolacija iz mineralne kamene volne v

Toplotna prevodnost: 0,035 W/mK

© KI 6.S-ECOSE 07/2012 SY

skladu z MW-EN 13162 T5-WL(P)-TR1Širina plošče: 625 mm
Nicht nur mein Gefühl
CS(10)0,5-AF10-MU1
Dolžina plošče: 1000 mm
sagt AUSGEZEICHNET!
Thomas Hornig
Debeline: 30, 40, 50, 60, 80, 100,
120, 140, 160, 180, 200 mm
Dämmlösungen

mit dem

ausgezeichneten

Gefühl!
Knauf Insulation UNIFIT 035
Izolacija iz mineralne steklene volne v

Toplotna prevodnost: 0,035 W/mK

skladu z MW-EN 13162 T2-AF5-MU1

Širina role: 1200 mm
Debeline: 50, 60, 80, 100, 120, 140,
18.07.12 16:10

160, 180, 200, 240 mm
Pakiranje: 24 rol na paleti
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Izolacija za zunanjo steno na čelu AB medetažne/stropne plošče

IZOLACIJA

Knauf Insulation NATURBOARD VENTI
Izolacija iz mineralne kamene volne v

Toplotna prevodnost: 0,035 W/mK

skladu z MW-EN 13162 T5-WL(P)-TR1-

Širina plošče: 625 mm

CS(10)0,5-AF10-MU1

Dolžina plošče: 1000 mm
Debeline: 50, 80, 100 mm

Knauf Insulation NATURBOARD VENTI GVB
Izolacija iz mineralne kamene volne v

Toplotna prevodnost: 0,035 W/mK

skladu z MW-EN 13162 T5-WL(P)-TR1-

Širina plošče: 600 mm

CS(10)0,5-AF10-MU1

Dolžina plošče: 1000 mm
Debeline: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120,
140, 160, 180, 200 mm

VERKLEBUNG

Knauf Insulation SPEZIALKLEBER
Konstrukcijo zunanje stene tvorijo
korozijsko zaščiteni profili.

pakiranje:	25 kg/vreča
42 vreč/paleta

Knauf nudi široko izbiro profilov in
geometrij za različne namene uporabe.

67

SISTEMSKE KOMPONENTE
Kovinski profili
Profili, zaščiteni pred korozijo in pribor
Konstrukcijo zunanje stene tvorijo korozijsko zaščiteni profili. Knauf nudi široko izbiro profilov in geometrij za različne
namene uporabe.
Razmaki med profili in njihova debelina so odvisni od višine etaže, obtežbe vetra in seizmične obtežbe.
Profili in kotniki so prevlečeni z organsko prevleko in pocinkani v skladu s DIN 55634 v kategoriji C3, kar zagotavlja visoko
raven protikorozijske zaščite.

KOVINSKI PROFILI

KAW fasadni profil 150
	Področje uporabe: zunanja podkonstrukcija v zunanjih stenah Knauf WM111CE.
de in WM411C.de/WM412C.de
	Dimenzioniran za prevzem obtežbe vetra in lastne teže zunanjega dela konstrukcije
Debelina jekla: 1,0 mm
	Kvaliteta jekla: S 250GD
	Za potrebe statičnih ojačitev so profili oblikovani tako, da se med seboj spnejo v
škatlast profil za izvedbo menjalnikov pri vgradnji oken in vrat.
Razred protikorozijske zaščite: C3

CW profil, razred protikorozijske zaščite C3
	Uporaba: Knauf zunanja stena WM411C.de/WM412C.de notranja
podkonstrukcija
Debelina jekla: 0,6 mm

UW profil/UD profil, razred protikorozijske zaščite C3
	Področje uporabe: notranje konstrukcije zunanje stene in za konstrukcijske
dopolnitve obeh podkonstrukcij zunanje stene
	Debelina jekla: 0,6 mm

UA profil, razred protikorozijske zaščite C3
	Področje uporabe: za konstrukcijske dopolnitve notranje podkonstrukcije zunanje
stene WM411D.de in WM412.de
Debelina jekla: 2,0 mm
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KOVINSKI PROFILI

KAW jekleni kotnik135/100
	Področje uporabe: zunanja podkonstrukcije zunanje stene WM411CE.de,
WM411C.de in WM412C.de na talnih in stropnih priključkih in pri premostitvah
(menjalnikih)
	Uporaba v kombinaciji s fasadnimi profili KAW 150
	Razred protikorozijske zaščite: C3

Priključni kotnik, razred protikorozijske zaščite C3
	Področje uporabe: konstrukcijska dopolnitev notranje podkonstrukcije zunanje stene
WM411C.de in WM412.de
	Uporaba v kombinaciji s profili UA 50/75/100
Razred protikorozijske zaščite: C3

PRITRJEVANJE

KAW VIJAK 4,8 X 20
	Področje uporabe: vijak povezuje KAW fasadni profil in KAW jekleni kotnik
70x135/100
Nerjaveči vijaki s kaljeno konico za pritrjevanje v jekleno pločevino debeline do
1,2 mm

PRIBOR

Tesnilni/ločilni trak
Samolepilni trak za ločevanje UW in

debelina:

3,2 mm

CW profilov, povezanih s sosednjimi

širina:

30/50/70/95 mm

gradbenimi konstrukcijami (stene, stropi,

dolžina:

v roli 30 m

tla, stebri), za zmanjšanje zvočnih in
toplotnih mostov notranje podkonstrukcije
pri stenah z dvojno podkonstrukcijo
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SISTEMSKE KOMPONENTE
Priključek s profilom KAW 150 – prikaz v aksonometriji
Priključek na tla in strop

Pri vstavljeni montaži med dve etažni AB plošči
se jekleni kotniki pritrdijo s sidrnimi vijaki za
beton* ali sidrnimi klini*, določenimi v projektni
dokumentaciji (glej statični izračun konkretnega
projekta).
Pri montaži po principu obešene fasade na čelo
medetažnih AB konstrukcij se za pritrditev
jeklenih kotnikov na jeklene konzole uporabita po
dva samorezna vijaka* (glej statični izračun
konkretnega projekta) za vsak kotnik.
Fasadni KAW profili na zaključku stene in vogalu
so vstavljeni iz izključno konstrukcijskih razlogov
in niso zasidrani v medetažni AB plošči.
*ti izdelki niso iz prodajnega programa Knauf

Nastavitev, naravnanje podkonstrukcije s pomočjo
laserja ali z zarisovalno vrvico na stropu etažne plošče
Pozicija KAW jeklenega kotnika je lahko variabilna
med zunanjim robom AB plošče in notranjim robom
fasadnega profila KAW 150.
KAW fasadni profil 150
Pozicija KAW jeklenega kotnika je lahko variabilna
med zunanjim robom AB plošče in notranjim robom
fasadnega profila KAW 150.
KAW jekleni kotnik 70 x 135/100
KAW vijak 4,8 x 20
Sidrni klin/vijak, obvezna vgradnja iz statičnih razlogov!
Nastavitev, naravnanje podkonstrukcije s pomočjo
laserja ali z zarisovalno vrvico na tleh etažne plošče

Pri montaži upoštevajte tudi navodila od strani 80 naprej!
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Premostitev/menjalnik za okensko odprtino
Zunanja podkonstrukcija

Stropna etažna plošča
KAW jekleni kotnik 70x135/100
KAW fasadni profil 150
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

DETAJL 2

DETAJL 1
DETAJL 2

2 KAW fasadna profila 150 (okv

KAW jekleni kotnik 70x135/100
mere okenske odprtine
so odvisne od obtežbe

KAW jekleni kotnik 70x135/100
2 KAW fasadna profila 150

DETAJL 1

2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
KAW jekleni kotnik 70x135/100
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)

Okenska polica
VHF fasadna obloga
VHF T profil
KAW vijak 4,8 x 20
VHF vezni element (drsno ležišče)
VHF stensko držalo
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
KAW jekleni kotnik 70 x 135/100
AQUAPANEL® Water Barrier
(krak 135 mm pri premoščanju vedno vodoravno
naravnamo
2 KAW
fasadna profila 150 (okvir)
Alu pločevina pregibana
2 KAW fasadna profila 150 (okvir)
Multifunkcijski tesnilni trak

Uniflott + Trenn-Fix

Knauf
Diamant (vmesna
Odprtine v Knauf zunanji steni lahko izvedemo
z dvojnimi,
v škatlastplošča)
Knauf širina
UW profil
profil sestavljenimi profili KAW 150. Maksimalna
odprtine
Knauf UA profil
lahko znaša 2,0 m, maksimalna višina odprtine pa 1,50 m.

Knauf Insulation izolacija
Knauf Insulation parna ovira (LDS)
Knauf Diamant
Za pritrditev plošč Aquapanel Outdoor na škatlaste
fasadne profile
Vogalnik
se uporabijo vijaki AQUAPANEL Maxi SN39.
Okenska polica

V škatlaste profile, sestavljene iz dveh profilov KAW 150 se vedno
vstavi sloj izolacije, ki popolnoma zapolni njihov votli prostor.

Pri montaži upoštevajte tudi navodila od strani 80 naprej!
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MOŽNOSTI PRI FINALIZACIJI ZUNANJIH
FASADNIH POVRŠIN
FASADNI
Außensystem
mit Putz

FASADNA
Außensystem
mit Farbanstrich

OMET

BARVA

KLINKER OPEKA
Außensystem
mit IN
Klinkern
FLEKSIBILNO LEPILO
und flexiblem Kleber


























	AQUAPANEL® zaključni fasadni omet
ali alternative (stran 74)

 fasadna barva

	Oblaganje s klinker opeko ali keramičnimi

	AQUAPANEL lepilna in armirna malta
®

ploščami za oblaganje fasad

	AQUAPANEL® predpremaz

– bela z AQUAPANEL® stekleno

 fleksibilno lepilo

	AQUAPANEL® lepilna in armirna malta

tkanino

	AQUAPANEL® lepilna in armirna malta –

– bela z AQUAPANEL® stekleno tkanino
	AQUAPANEL fugirna masa – siva in
®

AQUAPANEL® fugirni trak (10 cm)
	AQUAPANEL Cement Board Outdoor
®

	AQUAPANEL® fugirna masa –
siva in AQUAPANEL fugirni trak (20
®

bela z AQUAPANEL® stekleno tkanino
	AQUAPANEL® fugirna masa – siva in
AQUAPANEL® fugirni trak (10 cm)

cm)
	AQUAPANEL Cement Board Outdoor
®

	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Klinker opeko ali keramične ploščice lepimo pri temperaturah nad zmrzaljo. Lepilo
se nanaša po vsej površini podlage brez
praznih mest. Ustrezno lepilo izberite glede na priporočilo proizvajalca klinkerja/
keramike za lepljenje na cementno podlago.
Napotek
Največja dovoljena obtežba (klinker in lepilo) znaša 40 kg/m2. Velikost klinker
opeke je omejena: en kos ne sme biti večji
od 0,12 m2 in stranica ne sme biti daljša
od 40 cm. Upoštevati je potrebno normo
DIN 181515-1 oz. nacionalne standarde.
Pri večjih obtežbah in večjih dimenzijah
klinkerja ali keramike se posvetujte s Knaufovimi tehničnimi svetovalci.
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Študentski dom
Esslingen
 rojektant Architekturbüro Thomas
p
Mühleisen, Esslingen
Knauf sistem zunanjih sten s tehnologijo
AQUAPANEL®
izgradnja: 2013
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DODATNE MOŽNOSTI PRI FINALIZACIJI
ZUNANJIH FASADNIH POVRŠIN
Zaključni ometi znamke
Knauf poudarijo in hkrati
ščitijo gradbeno strukturo.
Z različnimi možnostmi
oblikovanja zunanjega
sloja lahko vsaki stavbi
vdahnemo individualno
noto. Rezultat so zunanje
površine, ki izpolnjujejo
najvišje zahteve po estetiki
in funkcionalnosti.
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Knauf
Scheibenputze
KNAUF
ZARIBANI OMET

Knauf
Rillenputze
KNAUF
VLEČENI OMET

Strukturo zaribanega ometa dosežemo
z nanašanjem ometa z granulacijo
lomljenih zrnc. Nanesemo z gladilko,
posnamemo na debelino zrnc in zaribamo. Rezultat je enakomerna struktura z različno optiko, odvisno od granulacije zrn. Zaribani omet je dobro
odporen proti umazaniji.

Vlečeni omet opredelimo kot omet,
ki vsebuje okrogla zrnca.
Nanašamo ga z gladilko, pri čemer
ga ostro posnamemo in zaribamo.
Tako nastane bolj ali manj izrazita
vlečena površina, ki se lahko bistveno razlikuje glede na granulacijo
zrn v strukturi.

Knauf proizvodi:
AQUAPANEL® mineralni zaključni
omet, SP 260, Conni S, Kati S, Addi S

Knauf proizvodi:
RP 240, Addi R

Knauf
Modellierputze
KNAUF
MODELIRNI OMET

Knauf
Filzputze
KNAUF
FILCANI OMET

Knauf
Buntsteinputz
KNAUF
MOZAIČNI OMET

Komur je všeč nekaj povsem samosvojega in ima tudi posluh za posebne
strukture, si lahko omisli modelirni
omet. Ta omet nanesemo v poljubni
debelini na površino in ga potem z
zidarsko žlico preprosto modeliramo
in s tem strukturiramo. Tako strukturirane površine lahko na koncu
prečešemo še s krtačo in dobimo zamegljeno strukturo fasadnega ometa.

Komur je všeč zadržana, nevpadljiva struktura zunanje površine, se
bo odločil za filcani omet. Ta
omet je zelo fin, vendar ne popolnoma gladek. Nanaša se z gladilko ali zidarsko žlico, filcano strukturo pa dosežemo z gobo, s
katero pregladimo nanešen material. Fina struktura zrnc na
površini postane vidna.

Knauf mozaični omet je močno
odporen proti mikroorganizmom
in škodljivim snovem iz okolja.
Omet nanašamo v debelini zrn in
ga z gladilko zagladimo. Zaradi
raznovrstnosti zrn nastane
večbarvna površina z učinkom
pranega ometa. Ta omet je
najprimernejši za območja podzidka, stopnišč in vhoda v stavbo.

Knauf proizvodi:
SM700 Pro, Carrara

Knauf proizvodi:
Noblo Filz, SM700 Pro

Knauf proizvodi:
Butz

Knauf Farbservice – barvni
servis – vaša pot do barve
Zaključni ometi ščitijo fasado. Odlikuje
jih raznolikost struktur, oblik in barv.
Paleta struktur ometov in barv ponuja visokokvaliteten izbor pri oblikovanju fasad. Sovpadanje vremensko obstojnih in
cenovno dostopnih ometov in barv zagotavlja visokokvalitene fasadne površine.
Ob široki izbiri struktur fasadnih ometov
je na razpolago tudi širok spekter barv.
Pri izbiri vam bo v pomoč »barvni servis
– Knauf Farbservice«, spletno orodje za
svetovanje o barvah in oblikovanju. S
tem orodjem lahko realizirate oblikovne
želje pri finalizaciji zunanjih površin vašega objekta.
Op.: Barvni servis je zaenkrat na razpolago le v originalni obliki na www.knauf.de/farbservice in je namenjen nemškemu tržišču. Pri zanimanju za to
storitev vas prosimo, da pokličete tehnično službo Knauf Ljubljana d.o.o. Kontakti so navedeni na zadnji strani te brošure.

Fachmarktzentrum
Pfarrkirchen
projektant BauArt GmbH Architekten
+ Stadtplaner
enotne konstrukcije zunanjih sten
čas gradnje: 5 mesecev

Referenčni faktor svetlobe za omete na zunanjih stenah s tehnologijo AQUAPANEL®
Mineralni osnovni omet- AQUAPANEL® lepilna in armirna malta – bela
Mineralni zaključni ometi
AQUAPANEL®
referenčni
mineralni
faktor svetlobe
zaključni omet
(HBW)

Nobo-Filz

Noblo
1,5 mm

Noblo SP,
RP
2,0 - 5,0
mm

Pastozni zaključni ometi

Carrara

Conni S
1,0 mm

Kati, Addi,
Conni
1,5 mm

Kati, Addi,
Conni
2,0 mm

Kati, Addi,
Conni
3,0 mm
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enojno armiranje s stekleno mrežo

●●

dvojno armiranje s stekleno mrežo

●●●

samo manjše površine in dvojno armiranje

a.A.

po naročilu

Pri referenčnih faktorjih svetlobe < 20 priporočamo Knauf
Fassadol TSR Več informacij lahko preberete v tehničnem
listu B132.de Fassadol.
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PREGLED PROFILOV ZA OMETAVANJE V SISTEMU
ZUNANJIH STEN KNAUF S TEHNOLOGIJO AQUAPANEL®
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Knauf WarmWand/APU.ch

št.
profila

oznaka profila

P01

robni profil za cementno ploščo
brez odkapnega roba

P02

področje uporabe
Oznaka izdelka

Oznaka
materiala

priključek na podzidek, okenska
preklada

–

–

robni profil za cementno ploščo
z odkapnim robom

priključek na podzidek, okenska
preklada

Natični profil za nosilne plošče za omet

W 8012

P03

navpični dilatacijski profil

dilatacija zgradbe, dilatacija
ometa, odvisno od sistema

Knauf profil iz tkanine, dilatacijska fuga (obroč)
APU dilatacijskiprofil DOU TEX (harmonika profil)
6 mm

št. 40924
W50

P04

navpični dilatacijski profil v kotu

dilatacija zgradbe, dilatacija
ometa, odvisno od sistema

Knauf profil iz tkanine, dilatacijska fuga (obroč)
APU dilatacijskiprofil DOU TEX (harmonika profil)
6 mm

št. 40924
W50

P05

vodoravni dilatacijski profil

dilatacija zgradbe, dilatacija
ometa, odvisno od sistema

–

št. 40924
W50

P06

PVC –kotni profil, zunanji kot

zunanji kot

Knauf kotnik z mrežo 100/150 mm

št. 15238

P07

PVC – kotni fleksibilni profil
zunanji kot

zunanji kot

Knauf kotnik z mrežo, kolut 100/150 mm

št. 40968

P08

Vogalnik iz ojačane steklene
mreže

notranji kot

Knauf kotnik z mrežo, kolut 100/150

št. 40968

P09

priključni profil, okenske špalete,
izstopajoči deli stavbe

okna, vrata, menjava fasadnega
sistema

APU teleskopski kotnik z mrežo

W35-plus

P10

perforirana mreža (zaščita pred
glodalci) atika, streha, okenske
police

priključki atike, strehe, okenskih
polic pri prezračevanih fasadah

–

–

P11

perforirana mreža (zaščita
pred glodavci) atika, podzidek,
okenska preklada

Območje podzidka in okenskih
preklad

–

–

P12

Pločevinasti priključni profil za
okenske police in špalete

–

Knauf kotnik z mrežo, pločevinast priključek

št. 49993

P13

Odkapni rob vgrajen v kotnik
z mrežo, ne za prezračevane
fasade VHF

Okenska preklada, izstopajoči
deli stavbe

Knauf kotnik z mrežo odkapni rob 7 mm

št. 178227

P14

tesnilni trak

zatesnitev priključkov proti
močnemu dežju

Knauf tesnilni trak 2D 2-6 mm

št. 45428
št. 45429
št. 253101

P15

tesnilni trak, v celoti impregniran,
počasi nabreka

naknadna zatesnitev priključkov
proti močnemu dežju

Knauf tesnilni trak v celoti impregniran 2-5 mm

št. 403353
št. 403355

P16

SR trak, krčljiv, stisljiv trak za
vstavljanje v reže

zaščitni blažilnik za priključke
na omet, na primer Alu okenske
police

SR trak 20 m

št. 62345

proizvajalec VWS

proizvajalec Protector

oznaka

Oznaka materiala

oznaka

Oznaka materiala

osnovni profil + natični profil

št. 6010 + 6011

Enodelni PVC obrobni profil

št. 37517

osnovni profil + natični profil

št. 6010+6012

–

–

dilatacijski profil v obliki črke E (zanka)

št. 6321

dilatacijski profil (zanka/harmonika)

št. 3035/37532

dilatacijski profil v obliki črke E (zanka)

št. 6326

dilatacijski profil (zanka/harmonika)

št. 3036/37532

osnovni profil 6010 + dilatacijski profil
vodoravno spodaj in zgoraj

št. 6010 + 6013/6014

–

–

PVC vogalnik z mrežo 100/150

št. 5525

PVC vogalnik z mrežo 100/150

št. 3797

PVC vogalnik z mrežo 100/150

št. 5925

–

–

–

–

kotni profil iz steklenih vlaken 100/150

št. 1093

–

–

Priključna letev za omet s teleskopsko
funkcijo

št. 37118

–

–

prezračevalni pas (50/80/100 mm)

št. 9340/9341/9342

–

–

3-delni prezračevalni sistem Protektor
PLS (poveznik + sistemski kotnik +
prezračevalni kotnik)

št. 9471 + 9472 +
9334

PVC priključni profil z mrežo za priključke
na kovino

št. 6404

PVC priključni profil z mrežo za kovino

št. 3749

Predstavljen je le izbor uporabnih profilov za ometavanje v sistemu Knauf zunanjih sten; ni pa to popoln
pregled vseh tovrstnih profilov.
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ROKOVANJE
TRANSPORT IN
SKLADIŠČENJE

Plošče

Izolacija

Plošče vedno prenašamo v pokončni

Izolacijski materiali so zaviti v folije,

legi, za premik več plošč hkrati pa

ki zagotavljajo le kratkotrajno zaščito.

uporabimo voziček. Plošče, pakirane

Za daljše obdobje na gradbišču se

na paletah pa po gradbišču premi-

izolacije skladiščijo v notranjosti ali

kamo z viličarjem ali žerjavom. Pri

popolnoma pokrite in ne na tleh. Ne

transportu vedno pazimo, da ne poško-

smejo biti izpostavljene neugodnim

dujemo robov in vogalov plošč. Pri

vremenskim vplivom!

odlaganju plošče vedno postavimo na
daljšo stranico in jih zvrnemo v vodoravno lego.

Z viličarjem lahko premikamo le plošče
na paletah! Pred odlaganjem je vedno
potrebno preveriti nosilnost talne

IZVEDBA /
ROKOVANJE

Zdravje in varnost

konstrukcije! Plošče vedno skladiščimo

Upoštevajte prej navedena priporočila za transport in skladiščenje materialov

v suhem prostoru na paletah.

in sledite navodilom iz tehničnih in varnostnih listov. Priporočamo pa še
sledeče:
	Če uporabljate električno krožno žago za rezanje plošč,
preprečujte nastanek nepotrebnega prahu. Prahu, ki nastaja pri
brušenju in drugih opravilih, naj bo čim manj. Poskrbite za

Plošče je do vgradnje potrebno zaščititi
pred vlago in neugodnimi vremenskimi
vplivi. Vlažne plošče pred vgradnjo
posušimo v vodoravni legi na obeh
straneh.

ustrezno prezračevanje in nosite zaščitno opremo.
	Pri uporabi sistemskega pribora upoštevajte navodila za izvedbo.
	Praškaste materiale dodajamo v vodo v dobro prezračevanem
prostoru. Preprečite kontakt materialov s kožo in očmi. V primeru
kontakta oči takoj spirajte s čisto vodo.
	Pri rezanju izolacij in rezanju plošč obvezno nosite zaščitno
obleko, zaščitne rokavice in zaščitno masko za oči in dihala. Pri
delu nad višino glave obvezno nosite zaščitna očala.
	Upoštevajte nacionalne zdravstvene in varnostne predpise.
Celotni tehnični in varnostni listi so dosegljivi na Vaš poseben zahtevek.

Pred vgradnjo naj bodo plošče prilagojene temperaturi in vlagi v prostoru.
Temperatura materialov in temperatura
zraka v prostoru ne smeta biti manjši
od +5°C. Fugirnih mas, lepilnih malt in
ometov nikoli ne nanašamo pri temperaturah pod +5°C.

Profili
Med skladiščenjem in pred montažo
profile zaščitite pred vlago in neugodnimi vremenskimi vplivi.
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MONTAŽA KNAUF ZUNANJE STENE S TEHNOLOGIJO
AQUAPANEL® – ZUNANJA STRAN
PRIPRAVA NA IZVEDBO
KNAUF ZUNANJE STENE
ca.100 mm
≤625 mm

Pritrditev kotnikov in
profilov

KAW – Profil (1 mm)

Za poravnavo zunanje linije Knauf zu-

Profile KAW 150 režemo s krožno

nanje stene je potrebno preveriti

žago za kovine pri nizkih obratih (<

navpičnost skozi vse etaže objekta.

1500 obr/min). Mesta rezov se

Praviloma se čela etažnih plošč izoli-

zaščitijo s protikorozivnim premazom.

rajo z izolacijo v debelini 50 mm. Zadnji rob profilov KAW 150 je tako pozicioniran ca. 100 mm od roba etažnih
plošč navznoter. Da bodo vsi profili
KAW 150 linijsko poravnani in
navpični, se predhodno na talno konca.100 mm
≤625 mm

strukcijo z risalno vrvico označi hori-

Uporaba orodja, ki ustvarja iskre pri

zontalna linija ca 100 mm od roba no-

rezanju, ni primerna za razrez

silne etažne plošče. Na tej liniji se

profilov! Iskre poškodujejo protikoro-

označijo pozicije vseh vertikalnih profi-

zivno zaščito jekla!

lov KAW 150 skladno s statičnim
izračunom (razmaki med profili ≤ 625
mm)

Na označene pozicije pritrdimo kot-

ca.100 mm

nike KAW 70x135/100 s primernimi
≤625 mm

pritrdilnimi sredstvi, ki izhajajo iz

Vgradnja
vodotesnega sloja

statičnega izračuna. Analogno

Pred montažo cementnih plošč Aqua-

montaži na talno ploščo se pritrdijo

panel® Outdoor se zaščitna paropro-

tudi kotniki na stropno ploščo.

pustna folija AQUAPANEL Water
Barrier (oz. LDS 004) začasno prilepi
na podkonstrukcijo z lepilnimi trakovi.
Z montažo folije začnemo pri tleh ob

max.50 mm

talni plošči in jo razvijemo vodoravno.
Fasadni profili KAW 150 se z vijaki
KAW 4,8x20 privijačijo na jeklene kotnike KAW 70x135/100. Profili se na
vsak kotnik pritrdijo s po tremi vijaki,
pozicioniranimi na dno reže na kotniku. Tako preprečimo deformacije pro-

Naslednja vrsta se prilepi čez prejšnjo
tako, da na horizontalnih in vertikalnih
stikih folije nastane vsaj 10 cm
preklopa. Preklopi morajo biti zlepljeni
oz. zatesnjeni, vendar ne nujno po
vsej površini preklopa.

filov ob morebitnih povesih etažnih
plošč. Fasadni profil KAW 150
odrežemo 10 mm krajše od razdalje
med spodnjo in zgornjo etažno ploščo.
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10 cm

5. korak

VGRADNJA
ODPRTIN

Zatesnitev odprtin

V območju parapeta prav tako namestimo dodaten kos folije AQUA-

Pri izdelavi odprtin za okna in

PANEL® Water Barrier, kot je opisano

vrata obvezno upoštevajte

v točki 3, in ga pritrdimo z lepilnim

statične zahteve in po potrebi

trakom. Preklop preko že prilepljene

vgradite pomožno konstrukcijo

folije mora znašati vsaj 10 cm.

za doseganje statičnih zahtev
odprtine pri vgradnji oken in

10

cm

vrat.
6. korak
Folijo AQUAPANEL® Water Barrier
zavihamo navznoter in jo z lepilnim

1. korak

trakom prilepimo na vertikalne profile.

Namestite AQUAPANEL Water
®

Barrier od spodaj navzgor.

10

cm

7. korak
Kote odprtin dodatno zatesnimo s
pasovi lepilnih trakov. Priporočamo

2. korak

uporabo lepilnih trakov Knauf Insula-

Folijo Aquapanel Water Barrier

tion Homeseal LDS Solitwin.

razvijemo horizontalno in jo prilepimo
na profile z montažnim lepilnim

10 cm

10 cm

trakom.

3. korak

Primerni materiali za lepljenje in tesnjenje zunanjih folij in zatesnitev prebojev:

V območjih preklad namestimo

Knauf Insulation Homeseal LDS Solitwin

dodaten kos folije (glej skico) in ga

Knauf Insulation Homeseal LDS Solitop

prilepimo z lepilnim trakom. Preklop

Knauf Insulation Homeseal LDS Solifit 1

preko že položene folije mora znašati
vsaj 10 cm.
Odrezan
rob
Schnittkante
Preklop
≥ 10
cmcm Überlappung)
Knickkante
(10

4. korak
AQUAPANEL® Water Barrier folijo
zarežemo na meji odprtine kot kaže
slika.

10

cm
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MONTAŽA KNAUF ZUNANJE STENE S TEHNOLOGIJO
AQUAPANEL® – ZUNANJA STRAN
IZREZI
PRIREZOVANJE

razmak med vijaki < 250 mm

plošče

odmik od roba plošče > 15 mm

Ročno prirezovanje plošč: predhodno

Vijakov ne smemo prevrteti ali uvrtati

zarišemo in z ostrim nožem zarežemo

pregloboko. S tem bi poškodovali

črte rezov na ploščo. Pri tem
prerežemo tudi armirno mrežico na

≥15 mm

armirno mrežico plošče.

površini plošče. Ploščo prelomimo ob

Napotek

čvrto podloženem robu loma in

Plošče montirajte tako, da med robovi

prerežemo še armirno mrežico na

nastane 3-5 mm široka fuga.

spodnji strani plošče.

Strojno prirezovanje plošč: ravne in
čiste reze naredimo z ročno krožno
žago z odsesovanjem prahu ali z
vbodno žago. Priporočamo uporabo
diamantnih rezil ali rezil iz trdih kovin.

≤250 mm

Predvrtanje v večini primerov ni
potrebno. Le v primeru, kadar plošče
vijačimo na 2 mm debele profile

Krožne in ovalne izreze za instala-

(skladno s statičnimi zahtevami) in pri

cijske preboje izrežemo z ročno ali

uporabi slepih kovic bo predvrtanje

električno vbodno ali kronsko žago.

plošč in profilov potrebno.

Preboj izreza naj bo ca. 10 mm širši
od preboja instalacijskega voda. Po
vgradnji instalacijskega voda se
odprtina zatesni s tesnilno manšeto,
tesnilno maso in/ali tesnilnim trakom.

ODPRTINE ZA VRATA
IN OKNA

Odprtine za vrata in
okna
Cementne plošče montiramo do
okenskih preklad in polic z zamikom.
Ravnim linijam se pri montaži plošč ob
odprtinah izogibamo, saj lahko vodijo
do nastanka razpok.

MONTAŽA PLOŠČ
KORAK ZA KORAKOM

Pritrjevanje z vijaki
Cementne plošče AQUAPANEL®
privijačimo na podkonstrukcijo z vijaki
AQUAPANEL® Maxi. S pritrjevanjem
začnemo v sredini plošče in vsak
naslednji vijak vijačimo v smeri proti
robu. Plošče morajo trdno pritiskati ob
podkonstrukcijo.
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V vogale okenskih odprtin zafugiramo
še ca. 50cm x 30 cm velik kos armirne

Fugiranje

tkanine AQUAPANEL® Gewebe.
Strukturo stene takoj po montaži
cementnih plošč zaščitimo pred
50

vremenskimi vplivi z zapolnitvijo fug s

30

fugirno maso AQUAPANEL® Fugenspachtel grau ali AQUAPANEL®
Fugen- und Flächenspachtel weiss.

Razvrstitev plošč
Z montažo cementnih plošč začnemo v
spodnji vrsti. Razmak med ploščami
naj znaša 3-5 mm, pri tem si lahko
pomagamo z ustreznim montažnim
distančnikom.

Armirno fugirno mrežico AQUAPANEL® Fugenband namestimo
vzdolžno sredinsko čez fuge in jo vtisnemo v fugirno maso. Če bo pri finalizaciji površine preko cementnih plošč
nanešen le barvni premaz, potem
uporabimo armirni fugirni trak Aquapanel Armierungsband širine 20 cm.

Naslednjo vrsto cementnih plošč monti-

Glave vijakov zafugiramo s fugirno

ramo z zamikom enega razmaka med

maso AQUAPANEL® Fugenspachtel

profili.

grau ali AQUAPANEL® Fugen- und
Flächenspachtel weiss.
Ovoj stavbe je z navedenimi postopki
montaže in fugiranja zaprt in zaščiten
pred vremenskimi vplivi. Površina je
lahko izpostavljena vremenskim
vplivom do največ 6 mesecev. Lahko
začnemo z izvedbo notranjih
konstrukcij zunanje stene.
Pred nanosom fasadnega ometa je
potrebno površino cementnih plošč
očistiti in posušiti. Odprte rezane
robove plošč zaščitimo z vogalniki.

Pojasnilo:
Lasne razpoke na površini plošč ne
predstavljajo zmanjšanja trdnosti ali
izgube strukturne kvalitete, dokler
armirna mrežica v plošči ostane
nepoškodovana.
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MONTAŽA KNAUF ZUNANJE STENE S TEHNOLOGIJO
AQUAPANEL® – ZUNANJA STRAN
Vgradnja ometnih
vogalnikov

Armiranje, temeljni
premazi in finalizacija

Montirajte le AQUAPANEL®

Na celotno površino stene nanesemo

priporočene ometne vogalnike (glej

lepilno armirno malto AQUAPANEL®

stran 76-77).

Klebe- und Armiermörtel. Maso
nanašamo ročno ali strojno v dveh
delovnih korakih. Priporočilo za strojni
nanos: uporabite mešalno črpalko PFT
G4 ali G5, polžD4-3, polovična moč,
doziranje vode 200 l/h.
Po nanosu prvega sloja mase z zobato

Zunanje vogale ojačamo s PVC vogalniki z vgrajeno armirno mrežico.

gladilko z zobci 8 mm oblikujte sloj
debeline 4 mm.

Montiramo jih tako, da jih vtisnemo v

V ta sloj vtisnite armirno fasadno

svežo fugirno maso AQUAPANEL®

mrežico/tkanino AQUAPANEL®

Fugen- und Flächenspachtel grau ali

Gewebe. Z gladilko nanesemo še vsaj 2

weiβ, nanešeno čez vogale.

mm mase, da bo fasadna mrežica/
tkanina popolnoma prekrita in njena
struktura od zunaj nevidna. Skupna debelina armirnega sloja tako znaša 5 – 7
mm. Pred finalizacijo (nanosom finalnega

Vogale okenskih odprtin dodatno armiramo s kosi armirne mrežice dimenzij
50 cm x 30 cm (glej skico), ki jo -

ometa) mora biti armirni sloj popolnoma
suh. Čas sušenja armirnega sloja znaša
1 dan za 1 mm debeline.

analogno vogalnikom - vtisnemo v

Temeljni premaz AQUAPANEL® Putz-

svežo fugirno maso AQUAPANEL®

grundierung se kot predpremaz nanese

Fugen- und Flächenspachtel grau ali

po vsej armirani površini stene. Med

weiss.

nanosom predpremaza in nanosom
finalnega ometa mora preteči vsaj 24
ur, kolikor je potrebno, da se temeljni
premaz posuši.

Na grundirano površino bomo z
ročnim ali strojnim postopkom nanesli
AQUAPANEL® mineralni omet ali
Knauf finalni omet.
Priporočilo za strojni nanos: mobilna
transportna črpalka FU, npr. PFT Swing
ali N2V.
Vsebino vedra dobro premešamo.
Omet posnamemo na debelino zrn in
ga primerno strukturiramo.
Če je bil gradbeni oder s sidri pritrjen
na zunanjo steno Aquapanel, po
odstranitvi sider luknje zapremo s čepi
iz umetne mase.
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MONTAŽA KNAUF ZUNANJE STENE S TEHNOLOGIJO
AQUAPANEL® – NOTRANJA STRAN
MONTAŽA KNAUF ZUNANJE STENE – ZNOTRAJ

UW profile s prilepljenim pasom parozaporne

Izolacija

folije sedaj montiramo na talno in stropno
površino s primernimi sidrnimi vijaki, primernimi

Z notranje strani vstavimo izolacijski

sidranju v nosilno konstrukcijo. Pri tem

sloj debeline 15 cm med profile

upoštevamo požarne predpise in statične

zunanje podkonstrukcije. Pazimo, da

zahteve, ki določajo vrsto in število pritrdilnih

ne nastanejo špranje med posamez-

sidrnih sredstev ter razmake med pritrdilnimi

nimi kosi izolacije. Kot delovni

točkami profilov.

pripomoček obvezno uporabljamo nož
za rezanje izolacije.
Pri stenah z dvojno podkonstrukcijo

Pravilno dimenzionirane vertikalne CW profile

montiramo mavčne plošče Diamant

notranje podkonstrukcije vstavimo v UW profile.

DFH2IR na notranjo stran profilov

Največji razmak med CW profili sme znašati

KAW 150. Na podkonstrukcijo jih

625 mm (= ½ širine mavčnih plošč). Za

privijačimo z vijaki Aquapanel Maxi

preprečitev nastanka razpok na stiku s sosedn-

SN 25 mm. Sloj mavčnih plošč

jimi gradbenimi deli na stik prilepimo še ločilne
trakove Knauf Trenn-Fix. Ti bodo pri fugiranju

Diamant služi za zavetrovanje in
mehansko stabilnost zunanje stene.

625 mm

sosednji konstrukciji medsebojno ločili.
Vmesni prostor med obema konstrukcijama
zapolnimo s srednjim slojem izolacije. Končno
vstavimo še izolacijo med CW profile notranje
podkonstrukcije enako skrbno, kot je zahtevano
pri izoliranju zunanje podkonstrukcije.

Postavitev notranje
podkonstrukcije
Da se izognemo toplotnim in zvočnim
mostovom in dosežemo tesen stik
Knauf stene s talno in stropno ploščo,
na hrbtno stran UW profilov prilepimo
tesnilni trak.

Montiramo prvi sloj plošč Diamant DFH2IR na
notranjo stran notranje podkonstrukcije. Uporabimo vijake tip XTN 25 mm. Stike med mavčnimi
ploščami obvezno zafugiramo s fugirno maso
(priporočilo: Knauf Uniflott).

Na najenostavnejši način bomo
konstrukcijo proti stropu in tlem difuzno
zatesnili tako, da na tesnilni trak prilepimo še ca. 15 cm širok pas
parozaporne folije. Prilepimo ga s
trakom Knauf Insulation Homeseal LDS
Soliplan.

Pas parozaporne folije LDS zavihamo navzgor in
ga prilepimo na mavčne plošče. Parozaporno
folijo LDS prilepimo na celotno površino notranje
obloge iz mavčnih plošč Diamant z dvostransko
lepilnim trakom in jo po vsej dolžini stika prilepimo na horizontalni pas parozaporne folije, ki
smo jo prej prilepili na UW profile. Na enak
način vetrotesno zatesnimo tudi vertikalne stike s
sosednjimi konstrukcijami.

Za tesen stik s sosednjo konstrukcijo
nanesemo tesnilno maso Knauf Insulation Homeseal LDS Solimur 310, kot je
prikazano na skici.

Drugi sloj mavčnih plošč Diamant privijačimo
preko prvega sloja z vijaki XTN 35 mm. Stike
med mavčnimi ploščami zafugiramo s fugirno
maso (priporočilo: Knauf Uniflott) in armiramo s
trakom iz steklenih vlaken ali papirnim fugirnim
trakom.
Dodatne nasvete za montažo najdete v
tehničnem listu Knauf W11 – pregradne stene.
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KONSTRUKCIJSKI DETAJLI
Ukrivljene zunanje stene in fasadne konstrukcije
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor plošča je izrecno primerna za zaokrožitve in ukrivljene stene.
Polmer krivljenja:
Cele plošče: polmer krivljenja > 3 m
Pasovi cementnih plošč širine 300 mm: polmer krivljenja > 1 m

radius

Convex shape d

radius

Concave shape

Detajli M 1:5
face side

d

face side

d
Knauf CW profil

visible side
visible side

d

Segmentirani UW profil Knaufixy
Knauf UW profile

Knauf profile

d

radius

visible side

Convex shape

radius

Knauf UW profil

radius

ConvexConcave
shape shape d

radius

Concave shape

visible side

Knauf UW profile

AQUAPANEL®®

KnaufBoard
profileOutdoor
AQUAPANEL Cement

Suho krivljenje plošč:
Napotek: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
ploščo še suho upognemo. Fine lasaste razpoke, ki
nastanejo na površini plošče, ne predstavljajo
pomanjkanje trdnosti ali zmanjšano uporabnost.
Razmak med profili se zgosti < 312,5 mm (zunanji
polmer)

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Knauf sinus flexible U-connection profile
Knauf sinus flexible U-connection profile

Knauf UW profili

sidranje

AQUAPANEL® fugirna masa – siva ali bela

®
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor AQUAPANEL®
AQUAPANEL
trak (10 cm)
Cementbandažni
Board Outdoor
Radius r of curved wall
Radius r of curved wall

AQUAPANEL®
Cement Board Outdoor

Cement Board Outdoor

Anchoring

Knauf UW profile
AQUAPANEL® Joint Filler - grey
Anchoring
AQUAPANEL® Tape (10 cm)

Knauf UW profile
AQUAPANEL® Joint Filler - grey
AQUAPANEL® Tape (10 cm)

Cement Board Outdoor

Radius 3000 mm ®
1000 mm
Vgradnja AQUAPANEL
Cement Board OutdoorRadius
z različnimi
polmeri

Radius 1000 mm

Montaža ukrivljene stene s ploščami širine 900mm pri polmerih > 3,0m
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Radius 1000 mm

Montaža ukrivljene stene s pasovi plošč širine 300 mm pri polmerih > 1,0 m

Knauf zunanja stena s
tehnologijo AQUAPANEL®
pritrditve bremen in preboji

Za vse druge primere
priporočamo sledeč postopek:

Na Knauf zunanjo steno lahko pritrjujemo bremena, vstavimo instalacijske
vode strojnih instalacij in razpeljemo
električne vode. Pri tem pa je potrebno
paziti, da se ohrani funkcionalnost
stene v vseh njenih lastnostih.
Splošno priporočilo pravi, da naj bo v
zunanji podkonstrukciji prisotnih
čimmanj instalacijskih vodov. Če je
vodov veliko, priporočamo izvedbo
instalacijske ravnine.

Pritrjevanje na notranji strani
Bremena lahko pritrjujemo na notranjo
stran stene s primernimi pritrdilnimi
vijaki za votle stene, kadar je na
notranji strani montirana dvoslojna
obloga. Pri tem prebijemo zatesnitveni
sloj parozaporne folije, nameščene
med dva sloja mavčnih plošč.

Pomembno je, da se tako nastali
preboji zatesnijo sami s pritrdilnimi
vijaki in pritiskom drugega sloja
mavčnih plošč.
(Glej tudi DIN 4108-7 2011-01
poglavje 6.1.2)
Prazne preboje je potrebno zatesniti s
fugirno ali tesnilno maso.

Pritrjevanje na notranji strani
Obtežba do 65 kg - vijak za votle stene za pritrjevanje konzolnih bremen do 0,4 kN/m oz. 0,7 kn/m
Maksimalna obtežba vijaka za votle stene
Knauf Diamant

Plastični vložek
Ø 8 mm ali 10 mm

Debelina obloge
v mm na notranji
strani stene

1)

Jekleni vijak za votle stene
vijak M5 ali M6

1)

Knauf vijak za votle stene Hartmut
vijak M5

1)

2 x 12,5 mm

45 kg

55 kg

60 kg

≥ 2 x 15 mm

50 kg

60 kg

65 kg

Na primer Tox Universal, Fischer Universal, Molly Schraubanker ali podobno)

Instalacijski in kabelski
preboji na notranji strani stene
Za zatesnitev kabelskih in instalacijskih
prebojev skozi notranje sloje stene
Knauf Aquapanel, vključno s preboji
skozi parozaporno folijo uporabljamo
manšete Knauf Insulation. Glejte
podatke o produktih:

Vodi strojnih in električnih instalacij
lahko potekajo vzporedno s potekom
stene v območju notranje podkonstrukcije ali v območju srednjega izolacijskega sloja med obema podkonstrukcijama. Zatesnitev prebojev
notranje parozaporne folije se izvede

z manšetami. Zatesnitev mora biti
dosledna, notranja folija ne sme imeti
nezatesnjenih prebojev!
Naknadno izvedemo notranjo oblogo
in parno zapor, ki zaradi teh instalacij
ne bo poškodovana in prekinjena.

	Knauf Insulation LDS univerzalna
manšeta
	Knauf Insulation LDS manšeta za
zatesnitev instalacijskih prebojev
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KONSTRUKCIJSKI DETAJLI
Vtičnice in stikala na notranji
strani zunanje stene
Na notranjo stran zunanje stene
Aquapanel lahko vgradimo le zrakotesne doze za vtičnice in stikala. Zatesnitev doz s parozaporno folijo je
zagotovljena s tesnim stikom z drugim
slojem mavčnih plošč Diamant in
strokovno korektno izvedbo izrezov za
doze.

Pritrjevanje na zunanji strani
Bremena, npr. svetila, poštni
nabiralnik, zračnik, oprema, … se na
zunanji del konstrukcije zunanje stene
Aquapanel prav tako pritrdijo z vijaki
za votle stene. Tehnična rešitev je
individualna za vsak primer, upoštevati
pa moramo maksimalne dopustne
obtežbe bremen in pritrdilnih vijakov.
V primeru poškodb zatesnitvene paropropustne folije se luknje zatesnijo na
enak način kot pri lepljenih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih.
Za sanacijo lukenj so uporabni plastoelastični tesnilni materiali za zunanjo
uporabo, ki preprečijo vdor vode skozi
luknje (poškodbe) v strukturo stene.
Prav tako je potrebno vgraditi ustrezne
pokrove za zaščito odprtin.
Poškodbe zatesnitvene paropropustne
folije Aquapanel Water Barrier, ki
nastane s pritrjevanjem predmetov na
steno, sicer ne predstavljajo nevarnosti
za izgubo lastnosti konstrukcije, vendar
pa se jim je priporočljivo izogniti.
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für Hohlwand-Installation

Zrakotesno vodenje instalacij v votlih stenah
Zrakotesne doze za votle stene na osnovi ECON tehnike za izvedbo
energijsko učinkovitih elektro instalacij v skladu s pravilnikom (EnEV) PURES in
v skladu s higienskimi zahtevami. Elastična tesnilna membrana na osnovi
ECON tehnike omogoča zrakotesno izvedbo elektro instalacij:
• Elastična membrana zagotavlja zrakotesnost
• Inovativna vpenjalna tehnologija z integrirano oporo za napeljavo
• Dovod napeljav in cevi brez orodja

Technische Informationen

Der Energieausweis als zen traler Bestandteil der neuen
E n e r g i eei n s p a rv e ro rd n un g
(EnEV) ist für Objekt- wie
Wohngebäude
vorgeschrieben. Er schafft für Käufer und
Mieter mehr Transparenz hin sichtlich der Energieeffizienz
einer Immobilie. Damit wird
dieses Kriterium in der Immobi lienwirtschaft an Bedeutung
gewinnen, nicht nur bei Neu bauprojekten, sondern auch
bei
Sanierungsmaßnahmen
(Bauen im Bestand).

Die Thermografie-Aufnahme
verdeutlicht die Wärmever luste, die bei konventioneller
Elektro-Installation auftreten.

Objemka za cev

Mit Hilfe verschiedener Testver fahren wie der Thermografie,
dem Blower -Door-Test und
T h e r m o a n e m o m e t e r- M e s sungen belegen wir und neu trale Institute die Luftdichtheit
der KAISER Installations-Syste me.

Prazna cev
1

Insbesondere bei der Hohl wand-Bauweise ist die luft dichte Gebäudehülle, die wesentlich durch die in der Wand
gespannte
Dampfsperrfolie
gewährleistet wird, eine wich tige Voraussetzung für das Er reichen der vorgeschriebenen
Energiewerte. Jede konventio nelle
Installationsöffnung
durchtrennt diese luftdichte
Hülle und sorgt für unkontrol lierte Leckluftströme, die oft
die Wirkung sonstiger Energie sparmaßnahmen
massiv
schwächen.

Durchschnittlicher Heiz-Energieverbrauch
dargestellt an Häusern mit einer Wohnfläche von 100 m

2
1 Haus-Typ

3

Heizöl-Verbrauch
Energie-Einsatz

„Normal-Haus“
(Gebäudebestand)

2

Niedrigenergiehaus

Passiv-Haus

Null-Heiz1
Energiehaus

ca. 850 ltr. / Jahr
73 kw h / m2 a

ca. 180 ltr. / Jahr
15 kw h / m2 a

ca. 0 ltr. / Jahr
8,3 kw h / m2 a

Energieautarkes
Haus(Sonderfall)

2

3
ca. 2200 ltr. / Jahr
5
187 kw h / m2 a

ca. 0 ltr. / Jahr
0 kw h / m2 a

2
3

Prezračevalna rešetka /
ventil za izpust zraka
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1

2

4

5

1. Aquapanel® Cement Board
Outdoor
2. Knauf sistem ometov
3. Tesnilna masa
2

1. A
 quapanel® Cement Board
Outdoor
2. Knauf sistem ometov
3. Pritrdilni vijak
4. Najlonski vložek
5. Tesnilna masa

Vtičnice in stikala na zunanji
strani
Pri instalaciji doz na zunanji strani
postopamo na enak način kot pri
instalaciji doz na notranji straani
zunanje stene.
Poškodovanje sloja AQUAPANEL®
Water Barrier s kasnejšimi pritrditvami
sicer ni priporočljivo, vendar
posamezni preboj ne predstavlja
nevarnosti za bistveno zmanjšanje
lastnosti konstrukcije ali njenega
propada.

Instalacijska ravnina
na notranji strani
Če je na notranji strani stene predvideno večje število prebojev skozi zatesnitveni parozaporni sloj, je smiselno
načrtovati (in izvesti) dodatno instalacijsko ravnino, npr. iz stropnih CD profilov, v kateri bodo načrtovane instalacije
montirane, ne da bi poškodovale parozaporni sloj konstrukcije.
Instalacijsko ravnino z globino 60 mm
(za vgradnjo električnih doz za vtičnice
in stikala) ustvarimo s podkonstrukcijo iz
profilov CD, pritrjenih na osnovno steno
s priotrdilnimi CD-klipi (30 mm) in
oblogo iz mavčnih plošč (npr. Diamant
DFH2IR) v debelini 2x 15 mm.

STORITVE
Knauf podpira investitorje in njihove
projektante že v zgodnji fazi
razvoja projekta s tehnično
podporo, v kateri tehnični svetovalci
pomagajo pri zasnovi konstrukcij
zunanje stene glede na zahtevane
toplotne, zvočne, požarne in
mehanske parametre, ki morajo biti
doseženi. Svetovalci Knauf
odgovorijo na vprašanja glede
detajlov za vaš objekt na podlagi
aktualnega stanja tehnike v razvoju
zunanjih sten.

Kombinirana – strižna in natezna obtežba – v kg
AQUAPANEL®
1 x 12,5mm

Univerzalni vijak

d = 6mm

d = 8mm

plastični
vložek

Plastični
sklopni vložek

Vijak za
mavčne stene

35

45

45

40

25

Nasvet
AQUAPANEL® Outdoor: kombinirana – strižna in natezna obtežba hkrati je
rezultirajoča sila vzvoda, ki jo predstavljajo na steno pritrjeni predmeti višine 30
cm in največje oddaljenosti od stene 60 cm. Razmak med posameznimi
pritrdilnimi vijaki mora vedno znašati ≥ 75 mm. Vsako breme mora biti pritrjeno z
najmanj dvema pritrdilnima vijakoma.
Univerzalni vložek, npr. Hilti FU, UX ipd.
Plastični vložek za votle stene, npr. Hilti HLD ipd.
Plastični sklopni vložek, npr. Fischer K54 ipd.
Vijak za mavčne stene, npr. Fischer GKS ipd.
V vseh vložkih uporabite vijake iz nerjavečega jekla premera 4-5 mm.
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PORABA MATERIALA IN ČAS MONTAŽE
Zunanja stena WM411.de, dvojna podkonstrukcija, vstavljena montaža
Oznaka izdelka / skupine izdelkov
(od znotraj navzven)

potrebna
količina za m²

enota

poraba časa
v minutah

Notranja stenska obloga (razmak med profili 625 mm)
Knauf Diamant DFH2IR (GKFI) 12,5 mm

2

m²

Diamant vijak XTN 3,9x23

7

kos

Diamant vijak XTN 3,9x38

15

kos

Knauf Uniflott

0,4

kg

Knauf Trenn-Fix 65mm

0,9

m

Knauf Insulation LDS 10 silk

1,1

m²

1

m

Knauf CW 75 profil (stopnja antikorozivne zaščite C3)

2

m

Knauf UW 75 profil (stopnja antikorozivne zaščite C3)

0,7

m

Knauf tesnilni trak 70mm

0,7

m

Knauf jekleni stropni sidrni klin A4

0,9

kos

1

m²

1

m²

Knauf Insulation LDS lepilni trak pavšalna ocena

Knauf Insulation izolacija, d = 75 mm

30 min

Vmesna izolacija
Knauf Insulation NaturBoard Venti ali Ventacusto, d ≥ 40 mm

3 min

Vmesna obloga
Knauf Diamant DFH2IR (GKFI) 12,5 mm
AQUAPANEL® Maxi vijaki SN25

1

m²

15

kos

5 min

Zunanja podkonstrukcija (625 mm razmak med profili, UW profil ni potreben)
KAW 150 profil za zunanjo steno (stopnja antikorozivne zaščite C3)

2

m

sidrna sredstva*

3

kos

KAW jekleni kotnik 75 x 135/100 (stopnja antikorozivne zaščite C3)

1,5

kos

KAW vijak 4,8 x 20

4,5

kos

1

m²

1,1

m²

1

kos

1

m²

AQUAPANEL Maxi vijaki SN 25

15

kos

AQUAPANEL® fugirna armirna mrežica (širina 10 cm)

2,1

m

AQUAPANEL® Fugenspachtel-grau ali Fugen- und Flächenspachtel weiss

0,7

kg

6,3

kg

Knauf Insulation izolacija, d = 150 mm

30 min

Vodotesnost, zatesnitev proti vetru
AQUAPANEL® Water Barrier ali Knauf Insulation LDS 004 FixPlus
Lepilni trak pavšalna ocena

2 min

Zunanja obloga
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
®

15 min

Knauf AQUAPANEL® sistem ometov
AQUAPANEL® lepilna in armirna malta – bela
AQUAPANEL steklena tkanina
®

AQUAPANEL® predpremaz za omet
AQUAPANEL® mineralni zaključni omet
SKUPAJ
* Ni v prodajnem programu Knauf
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1,1

m²

0,125

kg

3

kg

25 min

110 min

PORABA MATERIALA IN ČAS MONTAŽE
Zunanja stena WM411CE.de, enojna podkonstrukcija + toplotnoizolacijski fasadni sistem
Oznaka izdelka / skupine izdelkov
(od znotraj navzven)

potrebna
količina za m²

enota

poraba časa
v minutah

Notranja stenska obloga (razmak med profili 625 mm)
Knauf Diamant DFH2IR (GKFI) 12,5 mm

2

m²

Diamant vijak XTN 3,9x 23

7

kos

Diamant vijak XTN 3,9x 38

15

kos

Knauf Uniflott

0,4

kg

Knauf Trenn-Fix 65 mm

0,9

m

Knauf Insulation LDS 100 ali LDS 10 ali LDS 5

1,1

m²

1

m

KAW 150 profil za zunanjo steno (stopnja antikorozivne zaščite C3)

2

m

sidrna sredstva*

3

kos

KAW jekleni kotnik 75 x 135/100 (stopnja antikorozivne zaščite C3)

1,5

kos

KAW vijak 4,8 x 20

4,5

kos

1

m²

1,1

m²

1

m

1

m²

AQUAPANEL® Maxi vijaki SN 25

15

kos

AQUAPANEL® fugirna armirna mrežica (širina 10 cm)

2,1

m

AQUAPANEL® Fugenspachtel-grau ali Fugen- und Flächenspachtel weiss

0,7

kg

2,8

kg

MW Volamit 040, 80 mm

1

m²

SM700Pro

7

kg

1,1

m²

Noblo 2.0

3

kg

(alternativno so možni tudi drugi zaključni Knauf ometi)

–

–

Knauf Insulation Homeseal LDS lepilni trak

17 min

podkonstrukcija (625 mm razmak med profili, UW profil ni potreben)

Knauf Insulation izolacija, d = 150 mm

30 min

Vodotesnost, zatesnitev proti vetru
AQUAPANEL® Water Barrier ali Knauf Insulation LDS 004 FixPlus
Lepilni trak pavšalna ocena

2 min

Zunanja obloga
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

15 min

Knauf WarmWand Plus
Klebemörtel Pastol Dry lepilna malta

steklena tkanina 4 x 4

Vsota

48 min

112 min

*Ne spada v Knauf prodajni program
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IZKORISTITE KNAUF SERVISNE
STORITVE

KNAUF DIREKT

KNAUF AKADEMIJA

»Just in time« - pokličite, ko potrebujete nasvet in tehnično podporo.
Profesionalno tehnično svetovanje
tehničnih svetovalcev Knauf z dolgoletnimi izkušnjami – da bo vaš
projekt strokovno podprt.
 uhomontažna gradnja
S
in talni sistemi
Tel.: +386 (0)1 568 22 79

KNAUF DIGITAL

V kvalitetnih, s prakso podkrepljenih
seminarjih in webinarjih vam podajamo znanje in izkušnje za današnje
gradbene in arhitekturne izzive in prihodnji razvoj panoge. Izkoristite
možnost izobraževanja vaših zaposlenih – v znanju je prihodnost.

Internet in razne aplikacije – tehnični
podatki, kalkulacijski pripomočki, video
vsebine in še mnogo več vam je na
voljo v digitalnem okolju Knauf.
Klikanje, ki se obrestuje!
www.knauf.si

Tel.: +386 (0)1 568 22 79
Email: info-si@knauf.com

 unanje konstrukcije
Z
in fasadni sistemi
Tel.: +386 (0)1 568 22 79
Delovni čas:
pon-čet 8:00 – 16:00
pet 8:00 – 13:30
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Velja trenutno aktualna izdaja.Naše jamstvo velja le za neoporečne izdelke Knauf. Statične, konstrukcijske in gradbeno-fizikalne lastnosti je možno dosegati le, če so uporabljene/vgrajene vse Knauf komponente, ki so del sistemskih konstrukcij ali pa jih Knauf izrecno priporoča.
Navedbe o porabi, količinah in izvedbi so pridobljene na podlagi izkušenj in lahko ob spremenjenih okoliščinah odstopajo od navedenih. Navedeni podatki ustrezajo sedanjemu stanju tehnike, vendar ne predstavljajo celotnega obsega gradbene tehnike, standardov, smernic in obrtniških pravil. Ta pravila mora upoštevati izvajalec hkrati z navodili za izvedbo. Vse pravice pridržane. Spremembe, ponatisi, bodisi fotomehanski in/ali elektronski, tudi v odlomkih iz brošure, zahtevajo pisno
soglasjepodjetja Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska cesta 115A, SI-1000 Ljubljana. Dobave materiala potekajo preko trgovske mreže v skladu z našimi dobavno-prodajnimi pogoji.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
D – 97346 Iphofen
Knauf Ljubljana d.o.o.
Dunajska cesta 115A
SI – 1000 Ljubljana

Knauf Ceiling Solutions
Stropni sistemi

Knauf Design
Kompetence v oblikovanju

Knauf Aquapanel
TecTem® Innendämmung – notranja izolacija
izolacijska nasutja

Knauf Gips
Suhomontažni sistemi
Talni sistemi
Ometi in fasadni sistemi

Knauf Bauprodukte
Profesionalne rešitve za Vaš dom

SKA.de/ger/08.17/0/Br
SKA.de/ger/08.17/0/Br

Knauf Insulation
Izolacijski sistemi za novogradnje in sanacije

Knauf Integral
Mavčno-vlaknena tehnologija
Votlih podov, sten in stropov

Marbos
Sistemi mavčnih ometov za strope v nizkih
gradnjah

Knauf PFT
Strojna tehnika in gradnja strojev

Sakret Bausysteme
Suhi ometi za novogradnje in sanacije

SISTEMSKE REŠITVE ZA ZUNANJE
STENE V SUHI GRADNJI
Knauf zunanja stena

