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Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite
 

Recomandată doar pentru aplicaţii la tavane interioare şi exterioare



Description

■ O singură placă de ciment pentru aplicare la interior şi exterior 
■ Ideeală pentru sistemele de tavane, datorită greutăţii sale reduse
■ Pot fi curbate în stare uscată – rază de încovoire de până la 1 m
■ 100% rezistentă la apă 
■ Montaj simplu şi uşor
■ Stabile, robuste, rezistente la şoc şi incombustibile
■ Prelucrare uşoară şi rapidă prin zgâriere şi rupere

Caracteristici

Lungime (mm) 1200/1250
Lăţime (mm) 900

Grosime (mm) 8,0

Raza minimă de încovoiere (m) 1

Greutate (kg/m2)  aprox. 10,5

Greutatea volumetrică (kg/m3) aprox. 1230

Rezistenţa la încovoiere (MPa) aprox. 10,9

Valoarea pH 12

Conductivitatea termică (W/mK) 0,36

Expansiune termică (10−6 K-1) 7

Rezistenţa la difuziunea vaporilor de apă μ (-) 40

Variaţia lungimii (mm/m) in funcție de variaţia de umiditate 65%-85% 0,38

Variaţia grosimii (%)funcție de variaţia de umiditate 65% -85% 0,3

Clasa de combustibilitate conform EN 13501 A1 incombustibil

Proprietăţi fizice

Domenii de utilizare Manipulare şi montaj

 

Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite este o placă uşoară pe bază de ciment, 
pentru sistemele de tavane de exterior și interior. Are în componență ciment 
Portland, agregate și plasă de armare din fibră de sticlă înglobată în masa 
plăcii, dispusă pe ambele fețe ale plăcii. Capetele(muchiile transversale) sunt 
tăiate fără a fi acoperite de plasa de armare, iar muchiile longitudinale (tipul 
EasyEdge®) beneficiază de armare suplimentară cu bandă de fibra de sticlă. 

Plăcile de ciment AQUAPANEL® SkyLite sunt 100% rezistente la apă, stabile, 
rezistente în timp şi nu se degradează sub acţiunea intemperiilor.

Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite este se recomandă pentru sistemele 
de tavane ale încăperilor cu medii umede, precum şi la plafoane exterioare 
(balcoane, terase, sageac etc).

Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite se montează astfel încât să fie 
perpendiculară pe profilul de montaj. Se va fixa cu şuruburile speciale 
AQUAPANEL® Maxi . Se vor lăsa rosturi între plăci de cel puţin 3-5 mm. 
Asiguraţi-vă că toate rosturile sunt decalate. Rosturi transversale continue nu 
sunt permise. După instalare, se vor prelucra toate rosturile cu masa de şpaclu 
pentru rosturi AQUAPANEL® în care se va îngloba banda de armare 
AQUAPANEL®  (10cm). Capetele şuruburilor vor fi de asemenea şpăcluite cu 
acelaşi material (Masa de şpaclu pentru rosturi AQUAPANEL®). După uscarea 
completă întreaga suprafaţă se va amorsa cu Grundul AQUAPANEL® pentru 
amorsarea plăcilor. După uscarea amorsei, se pot realiza următoarele etape 
pentru finisarea suprafeţei. 
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Transport şi depozitare Metoda de livrare
 
   b x l (mm) Cod. art.
Plăci/palet  80 buc.  900 x 1200  433850 
   900 x 1250 433855
 Suprafaţă/palet 86,4 m2 900 x 1200  433850
  90 m2 900 x 1250 433855

 

AQUAPANEL® este marcă înregistrată.

Knauf Gips, Piata Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4 Bucureşti, România.  

 
  

Plăcile se vor transporta întotdeauna în poziţie verticală, folosind căruciorul pentru 
plăci sau pe paleţi cu ajutorul motostivuitorului. La încărcarea şi descărcarea plăcilor 
trebuie evitată deteriorarea colţurilor şi muchiilor!

Stratul suport trebuie să poată suporta greutatea plăcilor. Un palet de plăci pe bază de 
ciment AQUAPANEL® încarcă planşeul cu aproximativ 1008-1049 kg (la livrare).

Plăcile pe bază de ciment AQUAPANEL® trebuie protejate până la montaj împotriva 
umezelii şi a intemperiilor. Plăcile care sunt umede trebuie așezate pe o suprafaţă 
plană şi uscate pe ambele feţe. Înaintea montajului, plăcile trebuie aduse la tempera-
tura şi umiditatea mediului înconjurător.

Temperatura mediului, a materialului şi a stratului suport nu trebuie să se situeze sub 
+ 5°C.

Toate modificările tehnice rezervate. Doar aceste recomandări tipărite sunt valabile. Garanţia limitată se aplică doar caracteristicilor fizice ale sistemelor Knauf care pot include exclusiv 
componente Knauf sau alte produse recomandate de către Knauf. Cantităţile se bazează pe date empirice, netransferabile. Toate drepturile rezervate. Toate modificările şi 
multiplicările prezentului document, inclusiv ale părţilor acestuia, se vor face doar cu permisiunea expresă din partea Knauf Gips, Piata Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4 Bucureşti, România.  

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


