
®Placa de ciment AQUAPANEL  Indoor

Soluţia perfectă pentru pereţi şi tavane în spaţii cu umiditate ridicată
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®Plăcile din ciment Knauf AQUAPANEL  Indoor sunt recomandate pentru realizarea pereţilor, 
placărilor și tavanelor pe structura metalică ușoară în încăperile unde temperaturile ambientale 
ating frecvent până la 70°C, cum ar fi saunele cu abur sau hamamurile.

®Plăcile Knauf AQUAPANEL  Indoor sunt ideale în spaţiile cu umiditate crescută sau în spaţiile 
umede (dușuri, vestiare, băi, bucătării etc) datorită rezistenţei de 100% la expunerea la stropi, 
vapori și apă. Motiv pentru care acestea niciodată nu se vor umfla, înmuia, desface în straturi sau 
deteriora. 

Compuse doar din materiale anorganice, cu un pH 12, ce previn apariţia și dezvoltarea 
®mucegaiului, iar privitor la clasa de reacţie la foc, plăcile Knauf AQUAPANEL  Indoor sunt 

încadrate în clasa A1, materiale incombustibile.

Reprezintă un substrat durabil şi solid pentru aplicarea finisajelor cu plăci ceramice sau piatră 
naturală (chiar și în zone cu stropirea directă cu apă - zona dușului sau a piscinei), plăcile 
suportând încărcări de până la 50 kg/m². 

®Densitatea ridicată și duritatea suprafeţei recomandă plăcile din ciment Knauf AQUAPANEL  
Indoor pentru utilizarea în zonele cu trafic intens, acestea rezistând la deteriorarea prin lovire sau 
abraziune (ideale și pentru încăperile cu cerinţe de curăţenie deosebite, de ex. vestiare).

®Plăcile Knauf AQUAPANEL  Indoor conferă o libertate aproape nelimitată în crearea de forme 
și structuri cu design deosebit. Fiecare placă poate fi curbată (fără pretăiere) pe o rază de 
până la 1 m, totodată păstrându-și robusteţea și rezistenţa chiar și în condiţii de umiditate 
și temperaturi oscilante.

®Plăcile din ciment Knauf AQUAPANEL  Indoor sunt parte dintr-un sistem ce 
oferă componente ideale pentru numeroase proiecte provocatoare, fiind soluţia 
ideală pentru tavane și pereţi în încăperi umede.

Redefinim aşteptările 
pentru realizarea 

tavanelor şi pereţilor 
în spaţii cu 

umiditate ridicată 

www.aquapanel.com; www.knauf.ro
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®Sisteme Knauf AQUAPANEL  destinate spaţiilor interioare cu umiditate foarte ridicată

Pereţi despărţitori pe schelet 
metalic simplu
Sistemul cu un schelet metalic simplu 
este ideal pentru pereţii despărţitori 
de rezistenţă mare, care trebuie să ofere
 izolaţie fonică sau protecţie la foc.
Folosirea a două straturi 

®de plăci de ciment AQUAPANEL  
la interior dublează în mod natural 
caracteristica dorită.

Placări de perete
Pentru a crea o placare interioară 
de izolare hidrică pe un perete existent 
din cărămidă sau din blocuri de zidărie, 
trebuie doar să utilizaţi 
sistemul cu schelet metalic simplu.

Pereţi despărţitori pe schelet 
metalic dublu
Soluţiile Knauf pentru spaţii interioare 
cu umiditate foarte ridicată sunt 
proiectate pentru a îndeplini cele mai 
exigente cerinţe. Sistemul cu schelet
metalic dublu permite obţinerea 
unui nivel maxim de izolaţie fonică 
sau protecţie la foc.

4
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Pereţi pentru încărcări mari
®Plăcile de ciment AQUAPANEL  pentru interior 

sunt rezistente şi rigide putând 
să preia până la 50 kg pe metru pătrat de perete. 

®Cu traversele AQUAPANEL , pot fi preluate 
2sarcini uşoare în consolă de până la 1,5 kN/m .

Tavan suspendat
Tavanele suspendate oferă siguranţă 
instalaţiilor. Mai mult, în funcţie
de modul de realizare, pot contribui 
la îmbunătăţirea izolării fonice 
şi a protecţiei la foc a clădirilor.

®Sisteme Knauf AQUAPANEL  destinate spaţiilor interioare cu umiditate foarte ridicată
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Opţiuni de proiectare spectaculoase - pentru hoteluri şi apartamente de lux

Efecte stilizate de perete monolitic curbat – cu raza minimă 
a curburii de un metru.

Stucco veneţian luxos sau placare metalică pe 
®AQUAPANEL  Q4 Finish, pentru condiţii de umiditate 

a aerului de până la 95%; fără restricţii privind 
înălţimea peretelui – nu necesită plasă de armare

Pentru zone de contact direct cu apa (stropire cu apă) 
placare cu plăci ceramice mari, inclusiv mozaic, sticlă 
şi piatră naturală: până la 330 x 330 mm 
sau 600 x 600 mm, cu sistem de prindere mecanic.

Siguranţă absolută pentru soluţii de placare exclusive, 
întrucât dilatarea din cauza umezelii (care poate determina 
spargerea sau dezlipirea plăcilor) este eliminată.

Rezistenţă împotriva agenţilor de curăţare pe bază de clor.

®Puteţi utiliza sistemele Knauf AQUAPANEL  destinate 
încăperilor cu umiditate foarte ridicată la aplicaţii casnice, 
precum băi sau bucătării, în apartamente fără etanşare 
pe toată suprafaţa, deoarece durata stropirii cu apă în 
asemenea spaţii este de mai puţin de şase ore pe zi.
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Recomandare Băi în hoteluri şi apartamente;
adecvat şi pentru aplicaţii casnice

Finisare suprafaţă ®AQUAPANEL  Q4 Finish pentru 
stucco veneţian

Clasă de
impermeabilizare

Umed: cu etanşarea adecvată a marginilor
®Notă: AQUAPANEL  Q4 Finish 

pentru umiditatea aerului de până la 95%, 
în zone fără stropire cu apă

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Izolaţie fonică (R )W,R 48 dB

  Plăci Knauf din gips-carton rezistente la umiditate 1.
  (2x GKBI)

  Profil metalic Knauf CW 752.
  Vată minerală (60 mm)3.

®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior4.
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi5.

®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi6.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor7.

  Bandă de armare din fibră de sticlă înglobată 8.
®  în AQUAPANEL  Q4 Finish

®  Gletul gata preparat AQUAPANEL  Q4 Finish9.
 10. Opţional finisare ca stucco veneţian

  Plăci Knauf din gips-carton rezistente la umiditate 1.
  (2x GKBI)

  Profil metalic Knauf CW 752.
  Vată minerală (60 mm)3.

®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior4.
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi5.

®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi6.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor7.

  Adeziv de gresie şi faianţă8.
  Placări ceramice9.

Finisaj Q4 Caracteristici de performanţă 

Recomandare Băi în hoteluri şi apartamente;
adecvat şi pentru aplicaţii casnice

Finisare suprafaţă Placare cu plăci ceramice

Clasă de
impermeabilizare Umed: cu etanşarea adecvată a marginilor

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Izolaţie fonică (R )W,R 48 dB

Placare ceramică Caracteristici de performanţă 
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Rezistenţă la temperaturi extreme - perfect pentru centre de sănătate şi saune cu abur 

®Placa de ciment AQUAPANEL  pentru interior 
este adecvată pentru mediile cu temperaturi frecvente 
de până la 70°C din saune cu abur sau hamamuri.

Datorită rezistenţei 100% la apă, niciodată nu se va 
umfla, înmuia, desface în straturi sau deteriora.

Materialele anorganice din care sunt realizate plăcile 
®de ciment AQUAPANEL  le conferă rezistenţă la igrasie 

şi mucegai, care constituie adesea o problemă în spaţiile 
cu nivele ridicate de temperatură şi umiditate.

Material de construcţie ecologic şi sigur.

8

®Soluţiile Knauf cu tehnologie AQUAPANEL  destinată 
spaţiilor interioare cu umiditate foarte ridicată sunt realizate 
din materiale anorganice, astfel că nu există riscul ca pereţii 
din centrul dumneavoastră de sănătate sau de petrecere 
a timpului liber să devină un mediu propice pentru înmulţirea 
microbilor şi paraziţilor.
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Recomandare oSaune cu aburi, cu temperaturi maxime de 70 C

Finisare suprafaţă Placare cu lemn

Clasă de
impermeabilizare

Umed: cu etanşarea adecvată a marginilor 
şi a întregii suprafeţe

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţă la 
coroziunea profilelor

Rezistenţă la impact (interval
caracteristic montajului)

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Clasa 1 sau 2

Izolaţie fonică (R )W,R 48 dB

Perete placat cu lemn Caracteristici de performanţă 

  Plăci Knauf din gips-carton rezistente la umiditate 1.
  (GKBI)

  Profil metalic Knauf CW 1002.
  (tratat special anticoroziv)

  Vată minerală (60 mm)3.
  Barieră de vapori (ex. LDS 2)4.

®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior5.
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi6.

®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi7.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor8.

  Memebrană lichidă pentru impermeabilizare9.
  Knauf Hydro Flex

 10. Adeziv de gresie şi faianţă

  Placări ceramice11.
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Rezistenţă la apă 100% - ideal pentru bazinele de înot 

Rezistă cu uşurinţă la stropire sau pulverizare cu apă 
şi la umiditate foarte ridicată.

Sunt eliminate dilataţiile cauzate de umiditate sau temperatură 
(care pot determina spargerea sau desprinderea plăcilor). 

Acces uşor la cabluri şi sisteme de ventilaţie localizate în perete.

Compatibilitate cu finisajul din tencuială al tavanelor acustice, 
care absoarbe zgomotele în bazinele mari de înot.

Plăcile se demontează şi se înlocuiesc uşor, la modificări 
ulterioare ale proiectului.

®Plăcile de ciment AQUAPANEL  pentru interior sunt adecvate 
mediilor umede expuse coroziunii cauzate de clor, chiar 
şi piscinelor cu apă sărată. Sistemul include şuruburi 

®AQUAPANEL  Maxi cu îmbrăcăminte specială anticorozivă, 
care conferă o rezistenţă la coroziune garantată timp 
de 720 de ore la testul de pulverizare cu soluţie sărată. 
Profilele de metal rezistente la coroziune produse de Knauf 
sau de alţi producători sunt conforme standardului 
EN 13964; clasele A, B, C şi D pot fi, de asemenea, incluse.

De asemenea, plăcile de ciment AQUAPANEL® pentru 
interior sunt rezistente la clor şi agenţi de curăţare 
şi dezinfecţie utilizaţi de obicei la bazinele publice de înot.



11

Recomandare Bazine de înot cu cerinţe de izolaţie
acustică – posibilă expunere la clor

Finisare suprafaţă ®Mortar de armare AQUAPANEL  pentru
utilizare mixtă - strat suport pentru finisaj
din tencuială cu proprietăţi acustice (de
ex. Scherff sau Fumi)

Clasă de
impermeabilizare

Umezeală, cu tavan suspendat ventilat

Distanţa interax 300 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Sistem Tavan
  Profil metalic Knauf CD 60/271.
  (tratat special anticoroziv)

®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior2.
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi3.

®  Bandă de armare AQUAPANEL  pentru rosturi4.
  (10 cm) înglobată în masa de şpaclu   

®  AQUAPANEL  pentru rosturi
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor5.

®  Mortar de armare AQUAPANEL  utilizare mixtă6.
®  + plasa de armare AQUAPANEL

  Tencuială acustică (ex: Scherff sau Fumi)7.
 

Sistem Perete
  Profil metalic Knauf CW 1001.
  (tratat special anticoroziv)

  Vată minerală (80 mm)2.
  Barieră de vapori (folie PE)3.

®  Şurub AQUAPANEL  Maxi4.
®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior5.

®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi6.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor7.

  Adeziv de gresie şi faianţă8.
  Placări ceramice9.

Tavan cu tencuială
acustică

Caracteristici de performanţă 

Recomandare Pereţi din sălile de înot expuşi stropirii 
cu apă mai mult de 6 ore zilnic – posibilă 
expunere la clor

Finisare suprafaţă Plăci ceramice

Clasă de
impermeabilizare

Umezeală pronunţată, cu etanşeizarea
marginilor şi a întregii suprafeţe

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Rezistenţă la impact
(interval caracteristic
montajului)

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Clasa 1 şi 2

Rezistenţă la foc 30 minute

Placare ceramică Caracteristici de performanţă 
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Rezistenţă foarte mare la impact - cea mai bună soluţie pentru sălile de sport

Sistemele cu plăci de ciment AQUAPANEL Indoor au fost 
utilizate în numeroase construcţii cu destinaţie sportivă 
din întreaga lume: Allianz Arena – Germania, Sport Center 
Pocinho – Portugalia, Naţional Arena – România.

®AQUAPANEL  a fost certificat oficial de MPA Stuttgart, 
având rigiditatea și puterea de a rezista 
la impactul puternic cu mingea.

®Placa de ciment AQUAPANEL  pentru interior este 100% 
rezistentă la apă, de aceea este placa ideală pentru 
susţinerea plăcilor în băile şi spaţiile cu duşuri ale sălilor sportive.

Este o soluţie excelentă şi pentru alte încăperi cu nivel ridicat 
de umiditate, cum sunt vestiarele.

Având o mare rezistenţă la impact, puteţi utiliza sistemul 
®de plăci de ciment AQUAPANEL  pentru interior şi în spaţiile 

de desfăşurare a activităţilor sportive.
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Sistem Tavan
  Profil metalic Knauf CD 60/271.

®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior2.
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi3.

®  Bandă de armare AQUAPANEL  pentru rosturi4.
  (10 cm) înglobată în masa de şpaclu   

®  AQUAPANEL  pentru rosturi
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor5.

®  Mortar de armare AQUAPANEL  utilizare mixtă6.
®  + plasa de armare AQUAPANEL

  Vopsea7.
 

Sistem Perete
  Plăci Knauf din gips-carton rezistente la foc 1.
  şi umiditate (GKFI)

  Profil metalic Knauf CW 502.
  Vată minerală (80 mm)3.

®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior4.
  (2 straturi)

®  Şurub AQUAPANEL  Maxi5.
®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi6.

®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor7.
®  Mortar de armare AQUAPANEL  utilizare mixtă8.
®  + plasa de armare AQUAPANEL

  Vopsea9.

Recomandare Săli de sport

Finisare suprafaţă ®Mortar de armare AQUAPANEL  pentru
utilizare mixtă – strat suport pentru vopsea
decorativă

Clasă de
impermeabilizare

Niciuna sau umiditate medie

Distanţa interax 300 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Placare ceramică Caracteristici de performanţă 

3

7

5

6

4
2

1

Recomandare Săli de sport

Finisare suprafaţă ®Mortar de armare AQUAPANEL  pentru
utilizare mixtă - strat suport pentru vopsea
decorativă

Clasă de
impermeabilizare

Niciuna sau umiditate medie

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Rezistenţă la
impactul cu mingea

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Asigurată conform standardului 

Perete vopsea
decorativă

Caracteristici de performanţă 
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Izolaţie fonică (R )W,R 51 dB
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Exigenţe ridicate de curăţenie şi igienă - 
recomandate pentru blocuri operatorii, săli de igienizare, spălătorii

®Plăcile de ciment AQUAPANEL  pentru interior sunt 
100% impermeabile, astfel că pereţii construiţi cu aceste 
materiale pot rezista uşor la o stropire excesivă cu apă, 
inclusiv cu agenţi de curăţare şi dezinfectare.

Material de construcţie ecologic şi sigur.

Utilizaţi în treimea inferioară a înălţimii peretelui, apoi completaţi 
cu plăci de gips-carton, pentru cel mai bun raport cost-eficienţă 
în sectorul public (opţional).

Izolare fonică superioară de până la 61 dB (în funcţie 
de specificaţia sistemului) – contribuie la asigurarea liniştii pacienţilor.

Rezistenţă superioară la impact – aspect important pentru 
coridoarele cu trafic aglomerat de paturi de spital pe roţi.

®Traversele AQUAPANEL  sunt utilizate pentru susţinerea unor
sarcini în consolă şi mai mari, de până la 1,5kN/m, 
de exemplu mobilier sanitar suspendat

®Pe pereţii despărţitori realizaţi cu plăci de ciment AQUAPANEL
pentru interior se pot monta suporturi pentru încărcări 
de până la 70 kg/m şi cârlige de tavan pentru sarcini de până 
la 25 kg. Sarcinile în consolă de până la 150 kg/m de lungime 
de perete pot fi televizoare, umeraşe şi rafturi.
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®  Plăci de ciment AQUAPANEL  pentru interior 1.
  (2 straturi)

  Profil metalic Knauf CW 100 2.
         (sau profil special Knauf MW pentru      
        îmbunătăţirea izolării fonice de la 1 la 3 dB)

  Vată minerală (80 mm)3.
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi4.

®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi5.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor6.

®  Mortar de armare AQUAPANEL  utilizare mixtă7.
®  + plasa de armare AQUAPANEL

  Finisaj lavabil (de ex: tapet din fibră de sticlă)8.
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Recomandare Blocuri operatorii cu protecţie la foc de 120 de minute 
şi rezistenţă la curăţare intensivă

Izolaţie fonică (R )W,R

Rezistenţă la foc

Finisare suprafaţă ®Mortar de armare AQUAPANEL  pentru utilizare mixtă

48 dB

120 min

Clasă de
impermeabilizare

Umiditate ridicată: cu etanşare adecvată 
a racordurilor

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţă la 
coroziunea profilelor

Rezistenţă la impact (interval
caracteristic montajului)

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Clasa 1 sau 2

Finisaj lavabil Caracteristici de performanţă 

1
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Ideal pentru spaţii aglomerate cu pereţi înalţi - apreciat cu calificativul maxim în şcoli

®Placa de ciment AQUAPANEL  este o alegere perfectă 
pentru pereţii înalţi din spaţiile aglomerate, de exemplu holurile 
şi coridoarele din şcoli.

Rezistenţă mare la impact.

Izolaţie fonică superioară.

Soluţii constructive mixte pentru economii optime, 
de ex. în şcolile publice.

Performanţele deosebite privind rezistenţa la impact, 
izolarea fonică şi rezistenţa la foc fac din aceste panouri 
alegerea perfectă pentru sălile de sport, coridoarele 
şi holurile din şcoli.
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Recomandare Coridoare din şcoli şi săli de clasă cu rezistenţă la impact 
şi cerinţe de curăţare intensivă; construcţie mixtă cu plăci 
din gipscarton pentru economii optimizate

Finisare suprafaţă Vopsea

Clasă de
impermeabilizare

Niciuna sau umiditate ridicată:
cu etanşeizare adecvată a racordurilor

Distanţa interax 300 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Perete mixt: placă 
®AQUAPANEL  şi 

placă de gips-carton

Caracteristici de performanţă 

9

®  Plăci de ciment AQUAPANEL  pentru interior 1.
  (2 straturi)

  Profil metalic Knauf CW 1002.
®  Plăci de ciment AQUAPANEL  pentru interior 3.

  (2 straturi)

  Plăci de gips-carton Knauf (2 straturi)4.
®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi5.

®  Şurub AQUAPANEL  Maxi6.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor7.

®  Mortar de armare AQUAPANEL  utilizare mixtă8.
®  + plasa de armare AQUAPANEL

  Vopsea decorativă 9.
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Curat şi igienic - soluţia perfectă pentru spaţiile unde se procesează alimente 

®Placa de ciment AQUAPANEL  pentru interior este 100% 
rezistentă la apă – proprietate ce face din aceasta opţiunea 
perfectă pentru pereţii care necesită curăţare intensivă 
şi pulverizare cu jet la presiune înaltă.

Chiar şi curăţată intensiv cu agenţi chimici, placa de ciment 
®AQUAPANEL  nu se va înmuia, umfla, dilata sau dezintegra.

Fiind realizată din materiale anorganice, placa de ciment 
®AQUAPANEL  nu va favoriza niciodată apariţia microbilor,

mucegaiului sau ciupercilor.

Rezistenţă superioară la foc – până la 120 de minute 
în funcţie de specificaţiile sistemului.

Rezistenţa 100% la apă face ca placa de ciment 
®AQUAPANEL pentru interior să fie o soluţie ideală 

pentru mediile de laborator, unde igiena şi curăţenia sunt 
cerinţe esenţiale. În zonele cu exigenţe şi mai mari se poate 
aplica un material izolator pe bază de răşini epoxidice.
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Recomandare Procesarea industrială a alimentelor, cu cerinţe ridicate 
privind igiena şi curăţarea cu apă la presiune înaltă

Izolaţie fonică (R )W,R

Rezistenţă la foc

Finisare suprafaţă Faianţă

49 dB

120 min

Clasă de
impermeabilizare

Umiditate ridicată: cu etanşare adecvată 
a racordurilor

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţă la 
coroziunea profilelor

Rezistenţă la impact (interval
caracteristic montajului)

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Clasa 1 sau 2

Perete placat Caracteristici de performanţă 

3

8

7

5
6

4

2
1

9

10

®  Plăci de ciment AQUAPANEL  pentru interior 1.
  (2 straturi)

  Profil metalic Knauf CW 1002.
  Vată minerală (50 mm)3.
  Barieră de vapori (folie PE)4.

®  Plăci de ciment AQUAPANEL5.
  pentru interior (2 straturi)

®  Şurub AQUAPANEL  Maxi6.
®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi7.

®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor8.
  Adeziv de gresie şi faianţă 9.
  Placări ceramice10.
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Beneficii în orice tip de clădiri - mall-uri, birouri, muzee şi altele

Beneficiaţi de marea rezistenţă la impact în cazul clădirilor 
cu trafic intens de persoane.

Opţiuni de pereţi şi tavane având suprafeţe curbe - placa 
®de ciment AQUAPANEL  pentru interior poate fi curbată pe loc

(rază a curburii de un metru).

®Finisaj perete şi tavan cu gletul gata preparat AQUAPANEL  Q4
Finish, indiferent de înălţimea peretelui şi lungimea tavanului, şi
fără plasă de armare

Pereţi înalţi cu aspect monolitic.

® Soluţiile Knauf cu tehnologie AQUAPANEL  destinată 
spaţiilor i nterioare cu umiditate foarte ridicată cuprind 
o opţiune constructivă  s pecială pentru tavan 

®cu AQUAPANEL  Q4 Finish, care să permită o  distanţă între 
montanţi de 450 mm. Această opţiune este în mod d eosebit 
eficientă în legătură cu materialele şi forţa de muncă
destinate spaţiilor şi tavanelor mari, de exemplu în mall-uri.

®AQUAPANEL  Q4 Finish permite şi obţinerea unei suprafeţe
finisate netede.
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3

7

5

6

4

2

1

  Profil metalic Knauf CD 60/271.
®  Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior2.

®  Şurub AQUAPANEL  Maxi3.
®  Bandă de armare AQUAPANEL  pentru rosturi 4.

®  (10 cm) înglobată în masa de şpaclu AQUAPANEL

  pentru rosturi
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor5.

®  Glet gata preparat AQUAPANEL  Q4 Finish6.
  Vopsea7.

Recomandare Aplicaţii monolitice de tavane pe suprafeţe mari. Distanţă 
opţională între profile de 400 mm pentru eficienţă şi eco-

®nomie, cu gletul gata preparat AQUAPANEL  Q4 Finish

Finisare suprafaţă Pentru vopsea decorativă

Clasă de
impermeabilizare

Niciuna

Distanţa interax 400 mm

Rezistenţă la
coroziunea profilelor

Conform cerintelor construcţiei și condiţiilor 
mediului interior ( C2/C3/C5 )

Tavan vopsit Caracteristici de performanţă 
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Variante de finisaj

Placări ceramice

Nivel de calitate Q3

Nivel de calitate Q4

 1. ® Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi2.

®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pt. rosturi3.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor4.

  Adeziv de gresie şi faianţă5.
  Placare ceramică6.

 1. ® Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi2.

®  Masă de şpaclu AQUAPANEL  pentru rosturi3.
®   + bandă de armare AQUAPANEL pentru rosturi

®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor4.
®  Mortar de armare AQUAPANEL  pentru utilizare5.

®  mixtă + plasă de armare AQUAPANEL

®Mortar de armare AQUAPANEL  pentru
utilizare mixtă – alb
  pentru suprafeţe de calitate Q1-Q3

  utilizare pe toată suprafaţa înainte de aplicarea
  tencuielii sau a vopselii decorative

  pentru a realiza pereţi cu rezistenţă la impact

 1. ® Placă de ciment AQUAPANEL  pentru interior
®  Şurub AQUAPANEL  Maxi2.

®  Adeziv poliuretanic AQUAPANEL  pentru rosturi3.
®  Grund AQUAPANEL  pentru amorsarea plăcilor4.

®  Bandă de armare AQUAPANEL  5.
®  Glet gata preparat AQUAPANEL  6.

®Glet gata preparat AQUAPANEL  Q4 Finish
  pentru suprafeţe de calitate Q4

  repede și ușor de aplicat: nu este necesară plasă
  de armare

  rezistent la apă: utilizaţi în spaţii cu umiditate de
  până la 95%

3

3

3

5

5

5

6 4

4

4

2

2

2

1

1

1
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www.knauf.ro

office@knauf.ro

Knauf Gips SRL.  -   AFI Tech Park 1, Bd. Tudor Vladimirescu 29, etaj 1, Bucureşti - Sector 5, 050881

Telefon:  021 650 0040

Fax:        021 650 0048

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, 
a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale 
sistemelor Knauf sunt valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de 
către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe  baza experienţei producătorului şi în condiţii 
de prelucrare care se abat de la prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere 
dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. 
Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
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Certificări

® ®Placa de ciment AQUAPANEL  pentru exterior și placa de ciment AQUAPANEL  pentru interior sunt certificate conform ETA-07/0173. 
®ETA preconizează o durată de utilizare de 50 de ani pentru AQUAPANEL .

®1. Certificări ale soluţiilor Knauf cu tehnologie AQUAPANEL  destinată spaţiilor interioare cu umiditate foarte ridicată /
Agrement Tehnic naţional / Agrement european ETA

2. Certificări ale produselor

2.1. Marcaj CE

2.2. Soluţie sigură și igienică

2.3. Rezistenţă la impact

 

Avizul tehnic european ETA-07/0173 a fost emis pentru placa 
®de ciment AQUAPANEL  pentru exterior și pentru placa de ciment

®AQUAPANEL  pentru interior

® ®Placa de ciment AQUAPANEL  pentru exterior și placa de ciment AQUAPANEL  pentru interior 
sunt 100% rezistente la apă și fabricate numai din materii prime anorganice, 
astfel că nu există risc de mucegai și infestare cu ciuperci. 
Îndeplinesc cele mai exigente cerin�e referitoare la un mediu sigur și igienic în interiorul clădirilor – 
certificat astfel de către Institutul Biologic German pentru Clădiri din Rosenheim (IBR).
Și plăcile Knauf de gips-carton sunt certificate de Institutul Biologic German pentru Clădiri din Rosenheim.

® ®Placa de ciment AQUAPANEL  pentru exterior și placa de ciment AQUAPANEL  pentru interior 
au fost testate pentru rezistenţa la impact.

Pentru mai multe informaţii și detalii tehnice consultaţi fisele Knauf de sistem, disponibile pe knauf.ro:

Aceste plăci au fost certificate oficial de către Institutul pentru Testarea Materialelor de la Universitatea 
din Stuttgart (MPA), ca având rigiditate și rezistenţă la impact puternic cu mingea. Îndeplinesc și standardul ASTM.

 

D28.ro

D28.ro Tavane Knauf AQUAPANEL

D28 - Tavane interioare Knauf AQUAPANEL

Fişă tehnică                     12/2020

W683.ro  – Placare simplă de perete pe structură metalică din profile CD 60   

W684.ro  – Placare simplă de perete pe structură metalică din profile Omega  

W685.ro  – Placare simplă de perete pe structură metalică din profile CW  

W686.ro  –  Placare dublă de perete pe structură metalică din profile CW  

W68.ro
Fişă tehnică                     03/2022

W68.ro Placări de pereţi Knauf AQUAPANEL Indoor W38.ro Pereți Knauf AQUAPANEL Indoor

W381.ro –  Perete simplu placat cu plăci AQUAPANEL Indoor, pe structură metalică simplă

W382.ro –  Perete dublu placat cu plăci AQUAPANEL Indoor, pe structură metalică simplă

W383.ro –  Perete mixt simplu placat cu plăci AQUAPANEL Indoor pe una din fețe, pe structură metalică simplă

W384.ro –  Perete mixt dublu placat cu plăci AQUAPANEL Indoor pe una din fețe, pe structură metalică simplă

W385.ro –  Perete despărţitor între locuinţe, simplu / dublu placat cu plăci AQUAPANEL Indoor

W386.ro –  Perete de instalații, simplu / dublu placat cu plăci AQUAPANEL Indoor

W38.ro
Fișă tehnică                      03/2022


