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Placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite

AQUAPANEL® are la bază 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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Knauf Gips
Piața Presei Libere, 3-5
013702 Bucureşti
România

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.
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Fii sigur, 
alege AQUAPANEL®
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itesisteme de tavane speciale

creativitate fără limite pentru tavanele exterioare și interioare   

folosind placa de ciment aQUapanel® skylite



creativitate fără
limite

simplu și ușor  

Realizarea tavanelor, în condiții atmosferice extreme sau încăperi cu umiditate ridicată, este acum mai uşoară ca oricând.
Cu noua placă de ciment AQUAPANEL® SkyLite extrem de subţitre, având o grosime de doar 8 mm şi cu o greutate 
redusă, de aproximativ 10,5 kg/m2, veți obține ceva special:
o modalitate foarte bună de a pune în aplicare ideile creative în designul tavanelor exterioare și interioare
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Specificații

Grosime placă 8 mm

Lungime placă 1.200 mm

Lățime placă  900 mm

Grosime placă aprox. 10,5 kg /m2

Tip cant         SC / EasyEdge™

Ambalare 80 plăci / palet

Cod articol                433850

Montajul devine o joacă de copii 
– cu cea mai ușoară placă de ciment 
pentru sistemele de tavane disponibile pe 
piață.

Tavane cu suprafețe mari – mulțumită 
rosturilor de dilatație necesare doar la 
fiecare 15 m,  permit o suprafață de 225 
m2 neîntreruptă de rosturi vizibile. 
Și care poate rezista, de asemenea, la 
încărcări din vânt de până la 1.5 kN/m2.

Caracteristici tehnice

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

1

Valoarea pH 12

Conductivitatea termică (W/mK)  
conform SR EN ISO 10456

0.36

Expansiune termică (10-6K) 7

Rezistenţa la difuziunea vaporilor
de apă  μ (-) conform SR EN ISO 12572

40

Clasa de combustibilitate
conform SR EN 13501

A1, incombustibil

PLACA AQUAPANEL SKYLITE

SUPRAFEȚE CURBE CU

Eliberați-vă imaginațiacu noua placă de ciment  ce permite 
curbarea la o rază ≥ 1 m - cu o rezistență la încovoiere > 
10 N/mm2.

Exigențele pentru tavane sunt în general foarte ridicate. 
Ele trebuie să fie în primul rând perfecte din punct de 
vedere optic, deoarece calitatea finisării influențează 
decisiv percepția tavanului respectiv. Placa de ciment 
AQUAPANEL® SkyLite permite finisarea la cel mai înalt 
nivel de calitate Q4.

Rezistentă la condiții atmosferice extreme
și intemperii - placa de ciment nu este afectată de 
excesul de umiditate, ploaie, vânt, fiind rezistentă la 
mucegai datorită compoziției sale (materiale 
anorganice). 

Optați pentru un sistem de încredere -
cu placa de ciment AQUAPANEL® SkyLite 8 mm și 
accesorii verificate din punct de vedere
funcțional și compatibile din punct de vedere al
tehnologiei de montaj.


