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Sisteme de tavane Knauf AQUAPANEL® 

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.
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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.

www.knauf.ro
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Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite
pentru tavane exterioare și interioare 

cREATIVITATE FĂRĂ LIMITE
Sisteme de tavane Knauf cu tehnologie AQUAPANEL®

Fii sigur, 
alege AQUAPANEL®
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Noua placă de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite este extrem de subţitre, având 
o grosime de doar 8mm şi o greutate 
redusă, de aproximativ 10,5 kg/m2. 
Deşi este uşoară, nu face nici un 
compromis legat de stabilitate, 
proiectare şi montaj.

compoziția pe bază de ciment a 
plăcilor AQUAPANEL® SkyLite  oferă  
o rezistență de 100% la apă, 
durabilitate superioară și rezistență 
ridicată la mucegai și pete de 
umezeală. 

Mulţumită posibilităţii de curbare a 
plăcii cu rază de ≥ 1 m modelele de 
tavan cu suprafeţe curbe sau forme 
atipice nu mai reprezintă nici o 
problemă. 

Această placă de ciment stabileşte 
noi standarde de instalare uşoară în 
condiţii de siguranţă, cu accesoriile 
corecte.

Noua placă de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite oferă o multitudine de noi 
posibilităţi atunci când vine vorba de 
designul tavanelor. Toate acestea cu o 
singură placă, recomandată atât la 
exterior şi cât şi la interior.

NoUA PLAcĂ DE cIMENT
AQUAPANEL® SKYLITE
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NoUA PLAcĂ DE cIMENT
AQUAPANEL® SKYLITE

Sistemele Knauf de finisaj uscat  cu tehnologie AQUAPANEL® sunt 
soluţii economice, sustenabile şi performante cu aplicaţie la interior 
şi exterior.  Knauf a dezvoltat sisteme de tavane care îmbină cerințele 
estetice cu perfecțiunea tehnică.

Placa AQUAPANEL® SkyLite conţine ciment Portland cu agregate 
uşoare şi este armată pe ambele feţe cu plasă din fibră de sticlă. 
Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite, ce a fost dezvoltată 
special pentru a se folosi la tavane, nu impresionează doar prin 
faptul că este 100% rezistentă la apă şi inhibă total dezvoltarea 
mucegaiului, ci şi prin flexibilitatea sa, oferind o paletă variată 
de noi posibilităţi atunci când vine vorba de designul tavanului.  

În plus, pe lângă soluţiile de tavane cu tehnologie AQUAPANEL®, 
Knauf oferă sisteme de pereţi exteriori şi sisteme de pereţi şi şape 
uscate pentru încăperi umede.
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PRINcIPALELE AVANTAJE ALE 
PLĂcII AQUAPANEL® SKYLITE

AQUAPANEL® SkyLite este singura 
placă de ciment de pe piaţă ce 
permite o rază de curbare de ≥ 1 m.  
În timp ce alte materiale permit o 
uşoară flexibilitate,  placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite oferă o 
libertate aproape nelimitată in design 
pentru proiectanţi. De exemplu, nici 
un alt produs competitor nu vă permite 
să efectuaţi o suprafaţă de 225 m2 
fără rosturi vizibile.

placa de ciment AquApANel® Skylite | Avantaje

Fabricată cu cea mai recentă 
tehnologie, placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite și accesorile de 
la Knauf oferă proiectanților și 
constructorilor siguranța pe care 
numai un sistem de tavan cu 
performanță garantată o poate oferi. 
Această placă este 100 % rezistentă 
la apă şi oferă o protecţie absolut 
necesară în zonele expuse la 
intemperii sau încăperi umede. 
Permite inclusiv utilizarea în medii cu  
aer sărat.

libertate unică
în design

protecţie perfectă 
la condiţiile 
atmosferice



_ 54



6



_ 76

Mucegaiul apare rapid pe tavanele 
expuse constant la un nivel ridicat de 
umiditate. Placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite este exclusiv 
realizată din materiale anorganice 
(cu o valoare pH ridicată, 12) ce 
inhibă dezvoltarea mucegaiului. 

Greutatea redusă a plăcilor de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite face montajul 
deasupra capului, în mod semnificativ 
mai uşor. Debitarea plăcii este simplă, 
în timp ce fixarea nu necesită 
pregăurire. Placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite este foarte 
flexbilă, astfel permite  curbarea cu 
raze de până la 1 metru.

cELE MAI bUNE ARGUMENTE
PENTRU UTILIzAREA PLĂcILoR
AQUAPANEL® SKYLITE 

protecţie
eficientă la 

muceagai

Montaj
simplu

placa de ciment AquApANel® Skylite |  Avantaje

o serie de nivele de calitate a 
suprafeţelor sunt posibile cu placa de 
ciment AQUAPANEL® SkyLite, în 
funcţie de cerinţe şi pretenţii. De la 
suprafeţe fără cerinţe deosebite de 
finisaj până la suprafeţe cu aspect 
monolitic ce îndeplinesc cele mai 
înalte standarde  în design.

Suprafaţă finală 
perfectă
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AQUAPANEL® SKYLITE.  
DEcIzIA coREcTĂ LA TAVANE 
DE INTERIoR şI ExTERIoR

placa de ciment AquApANel® Skylite | Caracteristicile produsului

construcţia de tavane este acum mai uşoară ca oricând. Iar efectele negative 
produse de umiditate şi umezeală nu mai sunt o problemă. 

cu noua placă de ciment AQUAPANEL® SkyLite, de doar 8 mm grosime
şi greutatea redusă de aprox. 10.5 kg/m2, puteţi obţine ceva foarte special: 
o libertate extraordinară de proiectare pentru realizarea de tavane exterioare şi 
interioare.

Doar placa

Proprietăţi fizice SkyLite (8 mm)  
ETA-13/0608

Raza minimă de încovoiere (m) 
având lăţimea de 900 mm 

1

Greutatea volumetrică (kg/m3) aprox. 1,230

Rezistenţa la încovoiere (MPa) aprox. 10.9

Valoarea pH 12

Modulul de elasticitate (N/mm2) aprox. 1,750

conductivitatea termică (W/mK) 0.36

Expansiune termică (10-6K) 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

Dimensiuni (l x L x h) cod articol EAN

900 mm x 1,200 mm x 8 mm 433850 4260021862797
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cu placa de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite, tavanele de exterior sunt 
întotdeauna mai bine protejate 
împotriva tuturor fenomenelor 
meteorologice. Utilizând produsele 
tradiționale, există întotdeauna un 
risc de deteriorare la expunerea 
acțiunilor exterioare (vânt, ploaie, 
soare) în special în zona scafelor și 
marginilor tavanului.  Acest risc este 
exclus  folosind placa AQUAPANEL® 
SkyLite, datorită compoziției pe bază 
de ciment, cu o densitate și duritate 
ridicată conferă acesteia o rezistență 
la deterioare prin lovie și abraziune. 

PLAcA DE cIMENT AQUAPANEL® SKYLITE
PENTRU TAVANE ExTERIoARE

placa de ciment AquApANel® Skylite | Tavane exterioare

Protecție relativă

Este de asemenea o opțiune mai 
sigură de a alege placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite în zonele 
exterioare relativ protejate, cum ar fi 
pasaje subterane, stații de metrou sau 
crame.  Aceasta nu doar ca elimină 
din start riscul de formare a 
mucegaiului, dar face mult mai 
ușoară implementarea unui design 
complet nou.  

parcări acoperite, 
pasaje subterane, 
ganguri, tuneluri 
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 ■  Instalare simplă și rapidă 

 ■ Greutate redusă 

 ■  Rezistență la umiditate și ploaie 

 ■  Durabil și rezistență la mucegai 

 ■  Stabil și robust, chiar și la vânturi 
de până la 1.5 kN/m² 

 ■  oportunități creative de design 
datorită razei de curbare de ≥ 1 m 

 ■  Tavane spectaculoase mulțumită 
rosturilor de dilatare ce sunt necesare 
doar la fiecare 15 m, astfel permit o 
suprafață de  225 m2 fără rosturi

Scafe și intrări la 
garaje

Tavane exterioare 
până la 25 m

Beneficiile
tavanelor exterioare

Expunere mare la intemperiile vremii

Pentru tavanele exterioare la o 
înălțime de până la 25 m, nu există 
nici o alternativă la placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite.  Aceasta 
asigură că ploaia nu produce nici un 
fel de prjudiciu. Pentru proiecte cu 
tavane având suprafețe foarte mari, 
se economisește timp prin montajul 
foarte simplu și se oferă o libertate de 
design ce dă frâu imaginației, făcând 
posibilă realizarea ideilor.  Pentru 
tavane la înălțimi mai mari de 25 m și 
cele expuse la vânturi extreme, sunt 
disponibile sisteme speciale.

Suprafețe neexpuse direct la apă

Pentru tavane ce nu sunt expuse direct 
la apă, este o bună alegere folosirea 
plăcii de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite, din motive de siguranță și 
montaj. Această placă elimină orice 
risc de umiditate și dezvoltare a 
mucegaiului datorită excepționalei 
sale compoziții (fiind realizată în 
întregime din materiale anorganice).



12

Tavanele cu plăci de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite sunt 
recomandate la băi, dușuri, piscine, 
saune, vestiare, în toate încăperile cu 
umiditate ridicată. Acestea nu doar 
pentru că apa nu are absolut nici un 
efect asupra plăcii, iar mucegaiul nu 
are cum să se dezvolte, ci și pentru că  
plăcile de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite oferă soluții arhitecturale 
creative, care nu sunt posibile de 
realizat cu alte materiale. Datorită 
compoziției, placa are o greutate 
redusă, fiind mai ușor de tăiat, de 
manevrat și montat - fără 
compromisuride performanță în ceea 
ce privește durabilitatea, stabilitatea 
și rezistența la umezeală.

centrele SPA au zone cu degajări 
masive de aburi și temperaturi 
ridicate.
Placa de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite, cu prorprietățile sale fizice, 
este soluția ideală pentru astfel de 
medii.

Tavanele băilor, piscinelor și dușurilor 
publice sunt expuse la vapori de apă 
și chiar stropiri directe.
Placa de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite este soluția ideală și în acest 
caz, fiind 100% rezistentă la apă și 
împiedicând apriția mucegaiului.

PLAcA DE cIMENT AQUAPANEL® SKYLITE
PENTRU TAVANE INTERIoARE

placa de ciment AquApANel® Skylite | Tavane interioare

Zone de 
posibil contact 

direct cu apa

Temperaturi  
de până 70° C
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Placa de ciment AQUAPANEL® 
SkyLite asigură tavanelor o 
permanentă stabilitate , păstrându-și 
formă datorită calităților sale 
materiale, chiar în zonele cu umditate 
excisivă.

De la suprafețe simple până la cele 
mai elaborate tavane. cu placa de 
ciment AQUAPANEL® SkyLite, orice 
finisaj de calitate se poate realiza 
fără dificultate.

Caracteristici Aspect
imaculat

Beneficiile tavanelor 
pentru încăperi 

umede  

 ■ Instalare simplă și rapidă 

 ■ Greutate redusă 

 ■  Resistență la umiditate și ploaie 

 ■  Durabilitate și rezistență la mucegai 

 ■ Stabilitate și rezistență mare la impact 

 ■  oportunități creative de design datorită 
razei mici de curbare
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AQUAPANEL® SkyLite este mai mult decât o placă 
de ciment inovativă. Aceasta este o componentă a 
sistemelor de tavane Knauf AQUAPANEL® cu 
accesorii și profile verificate din punct de vedere 
funcțional și compatibile din punct de vedere al 
tehnologiei de montaj.

SISTEM DE TAVAN
KNAUF AQUAPANEL®

placa de ciment AquApANel® Skylite | Sistem de tavan

1  Profil Knauf cD 60 
(profil portant, protecție anticorozivă) 

2  Profil Knauf cD 60
    (profil de montaj, protecție anticorozivă)
3  Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite
4   Masa de spaclu AQUAPANEL® pt. rosturi 
5  bnda de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
6 Amorsă AQUAPANEL® pt. plăcile de ciment
7 Plasă de armare AQUAPANEL®

8  Mortar de armare AQUAPANEL® utilizare mixtă
9 Vopsea

Sistem de tavan 
KNAuF AquApANel® 
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SISTEM coMPLET
DE LA UN SINGUR PRoDUcĂToR

placa de ciment AquApANel® Skylite | Sistem de tavan

placa de ciment 
AquApANel® 

Skylite

 ■  speciale pentru fixarea plăcilor de ciment AQUAPANEL®

 ■ cu protecţie anticorozivă
 ■ filetul este realizat sub formă de filet-HiLo - conferă o 

prindere optimă în profile metalice cu grosime de 0,6 
până la 0,7 mm prin intermediul vârfului ascuţit, care 
permite montajul şi în schelete portante de lemn

 ■ din fibră de sticlă tratată împotriva substanţelor alcaline
 ■  pentru armarea întregii suprafețe
 ■ rolă: 1 m x 50 m

 ■  realizată din ciment Portland si agregate minerale
 ■  armată cu plasă de fibră de sticlă pe ambele feţe
 ■  cant EasyEdge® (permite fixarea plăcilor cu şuruburi, 
fără apariţia de microfisuri, fărâmiţări, ciobiri sau 
ruperi de placă în zona muchiilor)

 ■  900 × 1.200 × 8 mm

 ■  din fibră de sticlă tratată împotriva substanţelor alcaline
 ■ pentru armarea rosturilor; este înglobată în "Masă de 

şpaclu AQUAPANEL® pe bază de ciment pentru rosturi";
 ■ rolă: 0,1 m x 50 m

Bandă de armare 
AquApANel®  
pentru rosturi 

(10 cm)

plasa de armare 
AquApANel®  

Șuruburi autofiletante 
AquApANel®  

Maxi SN
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 ■  pe bază de răşini sintetice în dispersie apoasă, 
fără solvenţi

 ■ pentru uniformizarea absorbţiei suprafeţelor
 ■ se aplică diluat
 ■  găleată: 15 kg 

Amorsă AquApANel® 
pentru plăcile de ciment

Masă de şpaclu
AquApANel® pentru 

rosturi 

Mortar de armare 
AquApANel®  
utilizare mixtă

Glet gata preparat 
AquApANel® q4 

Finish

 ■  glet gata preparat, culoare albă
 ■ la interior pentru cerințe de calitate ridicată
 ■ găleată 20 kg

 ■  pe bază de ciment
 ■  pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor cu bandă de armare
 ■ sac: 20 kg 

 ■ pe bază de ciment 
 ■  pentru armarea întregii suprafeţe a plăcilor AQUAPANEL®

 ■ se poate utiliza şi pentru rostuirea îmbinărilor
 ■ sac: 20 kg

profile meltalice Knauf cD 60/27/06
 ■   pentru realizarea structurii metalice a tavanelor 
interioare și exterioare

 ■ zincate pentru a asigura protecție anticorozivă 

elemente de 
fixare

piesă de 
încrucişare 

dublă CD 60

 ■ pentru îmbinarea în unghi de 90° a profilelor cD la 
cote diferite

 ■ prezintă amprentă ambutisată pt. rigidizare; cu 
cleme de fixare pt. precizia şi siguranţa montajului

1  colier Nonius pt. cD 60
2  Piesă pt. suspendare Nonius superior
3 Piesă pt. suspendare Nonius inferior pt. cD 60
4 bridă pt. fixare directă cD 60
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Elementele de prindere ale construcţiei 
de tavan trebuie să fie rigidizate şi, 
acolo unde este cazul trebuie asigurate 
împotriva flambării prin măsuri de 
proiectare. Ancorarea dispozitivelor de 
prindere de structura de rezistenţă se 
va face prin utilizarea unui număr 
suficient de bolțuri. 
În funcție de stratul suport, se vor folosi 
bolțuri corespunzătoare, aprobate de o 
persoană autorizată.

Se recomandă ca rosturile de dilataţie 
să fie prevăzute la distanţe de maxim 
15 m. Geometrii ale tavanelor 
considerate speciale, cum ar fi cele în 
unghiuri ascuţite, s-ar putea să 
necesite o distanță între rosturile de 
dilatație mai mică. Rosturile structurale 
trebuie preluate. 

Rosturi de dilatație

Structura metalică

Placa de ciment AquAPAnel® Skylite | Montaj

MoNTAJ MAI UșoR
A TAVANELoR
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Între plăci se vor lăsa rosturi de 3-5 mm. Toate 
rosturile vor fi decalate. Rosturi transversale continue 
nu sunt permise.  După fixarea plăcilor, toate rosturile 
se vor prelucra cu "Masa de șpaclu AQUAPANEL® 
pt. rosturi" și "banda de  armare AQUAPANEL® pt. 
rosturi".
Toate capetele șuruburilor se vor acoperi cu "Masa 
de șpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi" .

Pe  întreaga suprafață se aplică "Amorsă 
AQUAPANEL® pt. plăcile de ciment"  (diluat cu 
apă 1:2).

După ce amorsa s-a uscat complet, se aplică 
"Mortar de armare AQUAPANEL® utilizare mixtă" 
pe toată suprafața plăcilor cu o grosime medie de 
4 mm. Plasa de armare AQUAPANEL® se va 
îngloba în mortar.  Un al doilea strat subțire de 
mortar (max. 2 mm) se va aplica astfel încât plasa 
de armare să fie complet acoperită.

Prima placă de ciment AQUAPANEL® SkyLite se 
poziționează astfel încât să fie perpendiculară pe 
profilele de montaj. Fixarea de profile se face prin 
șuruburile autofiletante AQUAPANEL® Maxi SN 
(consum 25 bucăți / m²). Distanta interax dintre 
profilele de montaj este de maxim 300 mm. 

După caz, se vor folosii şuruburile inoxidabile 
AQUAPANEL® pentru fixarea plăcilor de profile din 
aluminiu.
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În funcție de cerințe, o gamă largă de nivele de calitate a suprafeței plăcilor de 
ciment AQUAPANEL® SkyLite poate fi realizată. Aceasta începe cu suprafețe 
simple, fără cerințe estetice sau aplicații speciale și continuă cu suprafețe 
imaculate, monolitice, cu un aspect neted sau lucios. 

NIVELE DE cALITATE
A SUPRAFEțELoR

placa de ciment AquApANel® Skylite | Nivele de calitate a suprafețelor

Suprafață fără pretenții optice sau 
de planeitate speciale.

q2

q3

q1

Suprafață ce corespunde calității 
standard și întrunește cerințele uzuale 
pentru zona tavanelor. 

cerințe crescute pentru finețe a 
suprafețelor de tavan.

cele mai ridicate cerințe de 
planeitate a suprafețelor de tavan.

q4
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Placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite
glet gata preparat AQUAPANEL® Q4 Finish

etapă preliminară

Rosturile se vor șpăclui cu "Masa de șpaclu 
AQUAPANEL® pt. rosturi" și se vor arma cu "banda 
de armare AQUAPANEL® pt. rosturi". Se vor 
acoperi cu același material și capetele șuruburilor. 
După uscare, pe întreaga suprafață se va aplica  
"Amorsa AQUAPANEL® pentru plăci de ciment".

Rosturile se vor șpăclui cu "Masa de șpaclu 
AQUAPANEL® pt. rosturi" și se vor arma cu "banda 
de armare AQUAPANEL® pt. rosturi". Se vor 
acoperi cu același material și capetele șuruburilor. 
După uscare, pe întreaga suprafață se va aplica  
"Amorsa AQUAPANEL® pentru plăci de ciment".

Placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite 
cu mortar de armare AQUAPANEL® utilizare mixtă 
și glet gata preparat AQUAPANEL® Q4 Finish

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

Aplicarea pe întreaga suprafață a unui strat de 
maxim 2 mm grosime de "Glet gata preparat 
AQUAPANEL® Q4 Finish".  

După uscare, se va mai aplica un strat de 0,5 mm 
grosime de  "Glet gata preparat AQUAPANEL® Q4 
Finish".  După uscare, se va șlefui (cu un smirghel 
având granulație120 sau mai fin).

Aplicarea unui strat fin de "Glet gata preparat 
AQUAPANEL® Q4 Finish". După uscare se va 
șlefui ușor daca este nevoie.

Pe întreaga suprafață se va aplica "Mortarul de 
armare AQUAPANEL® utilizare mixtă" și în care se 
va îngloba "Plasa de armare AQUAPANEL®"

Aplicarea unui strat subțire de "Mortar de armare 
AQUAPANEL® utilizare mixtă" 

După uscare, "Mortarul de armare AQUAPANEL® 

utilizare mixtă" se va șlefui (cu un smirghel având 
granulație120 sau mai fin).

Aplicarea unui strat fin de "Glet gata preparat 
AQUAPANEL® Q4 Finish". După uscare se va 
șlefui ușor daca este nevoie.
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Necesar de materiale pt. 
sistemele de tavane cu 

plăci de ciment 
AquApANel® Skylite

NEcESAR DE MATERIALE
PE METRU PĂTRAT DE SISTEM

placa de ciment AquApANel® Skylite | Necesar de materiale

Necesar de materiale Unitate de măsură consum/m2

Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite,
simplă placare  

m2 1

șurub autofiletant AQUAPANEL® Maxi buc 25 pentru profile la distanta 300 mm
18 pentru profile la distanta 450 mm

banda de armare AQUAPANEL®

pt. rostrui (10 cm)  
m 2.1

Amorsă AQUAPANEL®

pt. plăcile de ciment 
g aprox. 100 (se aplică diluat 1:2)

Masă de şpaclu AQUAPANEL®

pt. rosturi 
kg 0.7

Mortar de armare AQUAPANEL®

utilizare mixtă 
kg (4 mm grosime) 3.5

Plasă de armare AQUAPANEL® m2 1.1

Glet gata preparat
Q4 Finish AQUAPANEL® 

kg (1 mm grosime) 1.7

Timp de aplicare pe m2 (manual) pe m2 (mecanizat) 

Aplicarea plăcilor de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite  
inclusiv fixarea în șuruburi ,  
șpăcluirea și armarea rosturilor 

18 minute

Amorsă AQUAPANEL®
pt. plăcile de ciment

1 minut

Mortar de armare AQUAPANEL®
utilizare mixtă

12–15 minute 7 minute

Plasă de armare AQUAPANEL® 4–5 minute

Glet gata preparat
Q4 Finish AQUAPANEL®

8–9 minute (manual)

Placare și materiale de prelucrare
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Greutate tavan Element
de suspendare

distanta
maximă** 
(mm)

distanta 
maximă***  
(mm)

Placa de ciment
AQUAPANEL® SkyLite  
(1 x 8 mm)

aprox. 14,5 kg/m² 0,4 kN a 750  
b 300 
c 1000

a 750  
b 450 
c 1000

SPEcIFIcAțII TEHNIcE

placa de ciment AquApANel® Skylite | Specificații tehnice

Distanta interax între profile și elementele de suspenadre

Greutate tavan Element
de suspendare

distanta maximă  
(mm)*

Placa de ciment
AQUAPANEL® SkyLite  
(1 x 8 mm)

aprox. 14,5 kg/m² 0,4 kN a 750  
b 300 
c 1000

exterior

Interior

*  Distanțele menționate sunt valori maxime. Dacă distanțele sunt 
ajustate în funcție de caracteristicile proiectului, tavanele pot fi 
proiectate pentru sarcini la vânt de până la 1,5  kN/m2. Trebuie 
luate în considerare reglementările în construcție. o verificare a 
stabilității este necesară.

**pt. placa dispusă perpendicular pe profilele de montaj

***pt. placa dispusă în lungul profilelor de montaj
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Abrevieri
a  Distanța între elementele de suspendare 

(mm)
b  Distanța între riglele de montaj 40/80 (mm) 
c  Distanța între riglele portante 40/60 (mm)      

Legendă
1  Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite
2 Rigle portante și de montaj
3  Piesă de suspendare Nonius sau 
      bridă pentru fixare directă

Abrevieri
a  Distanța între elementele de suspendare (mm)
b  Distanța între profilele de montaj (mm) 
c  Distanța între profilele portante (mm)      

Legendă
1  Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite
2 Profil metalic cD (portant și de montaj)
3  Piesă de suspendare Nonius sau 
      bridă pentru fixare directă cD60

Tavan exterior pe 
structură metalică

Tavan exterior pe 
structură din lemn

Piesă de suspendare Nonius

Alternativă de suspendare cu 
Brida pentru fixare directă

Piesă de suspendare Nonius

Alternativă de suspendare cu 
Brida pentru fixare directă CD60
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placa de ciment AquApANel® Skylite | Specificații pt. caietele de sarcini

Art. cantitate Descriere Preț
(RoN)

Total
(RoN)

1  m2
Tavane de exterior realizat din plăci de ciment, cu materiale clasa A1
Produs Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite conform agrementului ETA-13/0608

2  m2

Planșeu brut:   
Adâncimea de suspendare:    mm  
Înălțimea de instalare de la pardosea  m

3  m2

    Piesă de suspendare Nonius/bridă de fixare directă a =  mm 
  Profilele metalice portante cD 60 x 27 mm   cu dist. interax c =  mm 
  Profilele metalice de montaj: cD 60 x 27 mm  cu dist. interax b = 300 mm 

Distanțele trebuie selectate în funcție de un calcul al stabilităţii.
clasă de corozivitate de minim c3 pentru profilele și accesoriile metalice Knauf,.
Piesa de suspendare (lungime):  mm  
Fixarea elementelor de suspendare se va face cu bolțuri metalice sau alte elemente 
de fixare verificate, în funcție de stratul suport.

4  m2

Termoizolație (dacă este nevoie): 
Termoizolație grosime:  mm 
coeficient de conductivitate termică:  
Euroclasa de reacție la foc:                 

5  m2

Placare într-un singur strat :  
Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite pt. tavane exterioare și interioare (placă de 
ciment cu agregate minerale, non-ogrganice, incombustibilă (A1), fără fibre 
celulozice sau lemnoase), se montează cu rosturi de 3-5 mm între plăci)

Fixarea plăcilor AQUAPANEL® SkyLite de structura metalică se realizează cu 
șuruburile autofiletante AQUAPANEL® Maxi SN 25 (consum: 25/ placă dimensiuni 
900 x 1.200 mm). 

6  m2
șpăcluirea rosturilor cu Masa de șpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi, plus
armarea rosturilor cu banda de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)

7  m2
Amorsă AQUAPANEL® pt. plăcile de ciment 
aplicare diluat 1:2, consum nediluat 100 g/m2 )

8  m2
Aplicarea pe întreaga suprafață cu "Mortar de armare AQUAPANEL® utilizare mixtă",  
grosime strat ≥ 4 mm, în care se inglobează "Plasa de armare AQUAPANEL®"

TAVAN ExTERIoR
AQUAPANEL® SKYLITE
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placa de ciment AquApANel® Skylite | Specificații pt. caietele de sarcini

* în funcție de domeniul de aplicare a tavanului

placa de ciment AquApANel® Skylite | Specificații pt. caietele de sarcini

Art. cantitate Descriere Preț
(RoN)

Total
(RoN)

1  m2
Tavane pentru încăperi umede realizat din plăci de ciment
Produs Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite

2  m2

Planșeu brut:   
Adâncimea de suspendare:    mm  
Înălțimea de instalare de la pardosea  m

3  m2

   Piesă de suspendare Nonius / bridă de fixare directă a  = 750 mm
  Profilele metalice portante cD 60 x 27 mm, c = 1,000 mm
  Profilele metalice de montaj: cD 60 x 27 mm, crossways = 300 mm  

or lengthways = 450 mm 
clasă de corozivitate de minim c* pentru profilele și accesoriile metalice Knauf, 
Fixarea elementelor de suspendare se va face cu bolțuri metalice sau alte elemente 
de fixare verificate, în funcție de stratul suport.

4  m2

Placare într-un singur strat :  
Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite pt. tavane exterioare și interioare (placă de 
ciment cu agregate minerale, non-ogrganice, incombustibilă (A1), fără fibre 
celulozice sau lemnoase), se montează cu rosturi de 3-5 mm între plăci)

Fixarea plăcilor AQUAPANEL® SkyLite de structura metalică se realizează cu 
șuruburile autofiletante AQUAPANEL® Maxi SN 25 

5  m2
șpăcluirea rosturilor cu Masa de șpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi, plus
armarea rosturilor cu banda de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)

6  m2
Amorsă AQUAPANEL® pt. plăcile de ciment 
aplicare diluat 1:2, consum nediluat 100 g/m2 )

7  m2
Aplicarea pe întreaga suprafață cu "Mortar de armare AQUAPANEL® utilizare mixtă",  
grosime strat ≥ 4 mm, în care se inglobează "Plasa de armare AQUAPANEL®"

8  m2

opțional: Aplicarea Gletului gata preparat AQUAPANEL® Q4 Finish peste întreaga 
suprafață armată. Maxim 2 mm grosime pe strat. Suprafața slefuieste cu smirghel 
granulatie120 sau mai fin) după uscare (timp de uscare aprox. 1 zi/mm grosime strat).  
După aceasta se poate aplica vopseaua.

TAVAN INTERIoR
AQUAPANEL® SKYLITE


