
välja antud detsember 2022 tsementplaadid
kehtib kuni detsember 2024 ehitusplaadid
  niiskuskindlad ehitusplaadid
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vä�ja antud detsember 20 tsementp�aadid
kehtib kuni detsember 202 ehitusp�aadid

niiskuskind�ad ehitusp�aadid 

ET-3 0205-1465

AQUAPANEL® Cement Board Indoor
Tsementplaat märgadesse ja niisketesse ruumidesse
Mineraa�setest materja�idest va�mistatud sisetööde tsementp�aat 
AQ�APANEL® Cement Board Indoor on vastupidav vee ja ha��ituse 
suhtes ning pakub erakordset stabii�sust ka kõige niiskemates 
tingimustes, isegi kokkupuute� k�ooriga ning on eriti sobiv keraami�iste 
p�aatide a�uspinnana. P�aadi esi- ja tagakü�g on armeeritud k�aaskiust 
võrguga, otsad on täisnurkse�t �õigatud, pikiservad on tugevduseks 
kaetud võrguga (EasyEdge®). 
AQ�APANEL® Cement Board Indoor kuu�ub standardi EN 12476 
järgi k�assi 2.

OMADUSED

• Tsementp�aat märgadesse ja niisketesse ruumidesse
• 100% veekinde�
• Öko�oogi�ine ja keskkonnasõbra�ik
• Vastupidav ha��itusseente suhtes
• Tugev, vastupidav ja �öögikinde�
• Lõigatav ka pinnakihi �õikamise ja murdmise tee�
• �erge�t ja �ihtsa�t paiga�datav
• �uiva�t painutatav raadiuseni kuni 1 m
• �aks p�aadivuukide viimist�emise võima�ust
• Sobib p�aatimiseks, kui a�uskarkassi samm on 60 cm
• �eraami�iste p�aatide kaa� võib o��a kuni 50 kg/m2

KASUTUSALA

AQ�APANEL® Cement Board Indoor’i kasutatakse sisetööde�
märgades ja niisketes ruumides a�uskarkassi abi� seinte ja �agede 
katmiseks. P�aadid sobivad suurepärase�t a�uspinnaks keraami�iste�e 
p�aatide�e ja süsteemi kuu�uvate�e paht�ite�e.

TEHNILISED ANDMED

Pikkus (mm) 1200/2400/1250/2500

Laius (mm) 900

Paksus (mm) 12,5

Minimaa�ne painderaadius (m)
900/1200 �aiuse� p�aadi�

3

Minimaa�ne painderaadius (m) 
300 mm �aiuse� riba�

1

�aa� (kg/m2) ca 11

Tihedus kuiva�t (kg/m3) 
EN 12467 järgi

ca 750

Paindetugevus (MPa) 
EN 12467 järgi

≥ 7

pH-väärtus 12

Tu�etund�ikkus EN 13501 järgi A1, mittepõ�ev

PAIGALDAMINE

AQ�APANEL® Cement Board Indoor kinnitatakse vertikaa�se�e 
seina- või �aekarkassi�e. O�eneva�t vajadusest võib kasutada ühe-
või mitmekihi�ist katmist või kombineerimist �naufi kipsp�aatidega. 
Seinte�e paiga�damise� tehakse vuugid vastupidavaks �iimimisega või 
vuugipaht�i, �indi ja armeerimisega. Lagede pindade� tugevdatakse 
vuugid vuugipaht�i ja –�indiga ning pind armeeritakse. �õik vaja�ikud 
tooted on AQ�APANEL®  tarneprogrammis.

Paigaldusaeg seina:
umbes 12 min/m2 (sea�hu�gas kruvid ja vuugi�iim).

Paigaldusaeg lakke:
umbes 18 min/m2 (sea�hu�gas kruvid, vuugi�int ja vuugipahte�).

Aluskarkassi vahekaugused:
• seinte karkassipostid: 60 cm horisontaa�se� paiga�damise� (45 cm   

vertikaa�se� paiga�damise�)
• �agede hoideprofii�id: 30 cm

Terviklik kvaliteetne süsteem

AQ�APANEL® 
va�ge vuugi- ja pinnapahte�

AQ�APANEL® Maxi kruvid

AQ�APANEL® vuugi�int (10 cm) AQ�APANEL® vuugi�iim (P�)

AQ�APANEL® krunt AQ�APANEL® Q4 Finish pahte�

AQ�APANEL® armeerimisvõrk
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Knauf Tallinn UÜ

PAIGALDAMISE ÜLEVAADE

 

 

�isatava p�aadi

puitkarkassi.
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