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RoZwiąZANiA KNAUf do PomiEsZcZEń 
moKRych w technologii AQUAPAnel®

Rozwiązania Knauf do pomieszczeń mokrych w technologii 
AQUAPANEL® to zaawansowane systemy budowlane. Powstały, 
by zapewnić doskonałe rozwiązanie budowlane 
w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych – takich jak łazienki, 
prysznice, baseny, sauny i pomieszczenia związane 
z przetwórstwem żywności. Jedną z podstawowych zalet 
zastosowania systemu są zaawansowane technologicznie płyty 
cementowe AQUAPANEL® do zastosowań wewnętrznych, 
wyróżniające się tym, że są w 100% wodoodporne, dzięki czemu 
nie rozmiękają, nie pęcznieją i nie kruszą się.

Wyjątkowe właściwości systemów Knauf do pomieszczeń mokrych 
sprawiają, że jest to rozwiązanie wybierane często przez 
architektów, którym zależy na nowatorskim efekcie, takim 
jak uzyskanie zakrzywionych, jednolitych powierzchni. Płyta 
cementowa do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® jest 
niepalna (klasa A1 materiałów budowlanych) i odporna 
na uderzenia. 
System Knauf do pomieszczeń mokrych zapewnia dobrą izolację 
ogniową, termiczną i akustyczną, jest więc idealnym produktem 
do zastosowania w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich 
jak: szpitale, obiekty sportowe, szkoły i budynki publiczne. 

Jest to produkt nieorganiczny, co gwarantuje wysokie standardy 
higieniczne i wyklucza ryzyko powstawania pleśni. 
Dodatkowo płyta cementowa do zastosowań wewnętrznych 
AQUAPANEL® Indoor jest odporna na działanie środków 
chemicznych w ograniczonym stopniu, na przykład chloru 
czy środków odkażających.

Największą zaletą systemów Knauf do pomieszczeń mokrych 
jest sprawdzona technologia – oferujemy innowację bez ryzyka. 
Na kolejnych stronach przedstawiamy niektóre zalety i możliwości, 
jakie stwarzają te produkty.

AQUAPANEL® – wszystko dostępne w jednym 
miejscu
AQUAPANEL® oferuje cały system potrzebny wykonawcy 
do wzniesienia suchej zabudowy w sposób idealnie spełniający 
wymagania techniczne i estetyczne stawiane w projekcie. 
System obejmuje płyty cementowe do zastosowań wewnętrznych 
AQUAPANEL® Indoor wraz z akcesoriami, a także profile Knauf, 
materiały izolacyjne i technologie mieszane z wykorzystaniem 
rozwiązań z płytami gipsowo-kartonowymi.
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ZAdbAj o PRZEstRZEń
Stwórz nową jakość w pomieszczeniach mokrych. to zachęta 
do tego, by poszerzyć spektrum możliwości dzięki systemowi 
ścian, który otwiera nowe horyzonty i pozwala mądrzej 
budować. Systemy Knauf niwelują ograniczenia.

Technical solutions for
interior walls and ceilings
Knauf Wetroom Solutions with AQUAPANEL® Technology Inside

Be certain, 
choose AQUAPANEL®

Knauf Wetroom Solutions | Techniques

Build interior walls and ceilings 
faster using drylining methods
Knauf Wetroom Solutions with AQUAPANEL® Technology Inside

Be certain, 
choose AQUAPANEL®

Knauf Wetroom Solutions | Installation
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Główne rozwiązania konstrukcyjne ścian w technologii 
AQUAPANEL® w pomieszczeniach mokrych

Ściany/pojedynczy 
szkielet metalowy

Systemy ścienne z pojedynczym 
szkieletem są idealne do ścian 
o wysokich wymaganiach 
izolacyjności akustycznej 
i ochrony ogniowej. Zastosowanie 
podwójnej warstwy płyt 
cementowych AQUAPANEL® 
podniesie wymagane 
właściwości.

Przedścianki

Do wykonania przedścianki 
w systemie suchej zabudowy 
przed istniejącą ścianą z cegieł 
lub bloczków należy zastosować 
układ z pojedynczym szkieletem 
metalowym.

Ściany/podwójny 
szkielet metalowy

Rozwiązania Knauf 
do pomieszczeń mokrych 
projektowane są tak, by spełniać 
najwyższe wymagania. Układ 
z podwójnym szkieletem zapewnia 
najwyższy poziom izolacyjności 
akustycznej i odporności ogniowej.
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Główne rozwiązania konstrukcyjne ścian w technologii 
AQUAPANEL® w pomieszczeniach mokrych

Wysoka wytrzymałość

Płyta cementowa do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® jest na tyle 
wytrzymała i sztywna, że może przenieść obciążenia do 50 kg okładzin 
ceramicznych lub kamiennych, na metr kwadratowy ściany. Dzięki 
dodatkowemu użyciu AQUAPANEL® Traverse płyta może bezpiecznie 
przenieść obciążenia wspornikowe do 1,5 kN/m2.

Sufit podwieszany

Sufity podwieszane zapewniają bezpieczną obudowę instalacji. 
W zależności od konstrukcji, mogą też poprawić właściwości akustyczne 
i przeciwpożarowe budynku.

Do sufitów warto wykorzystać ekonomiczny układ profili montażowych 
co 450 mm. Ten specjalny system sufitowy wykorzystuje masę szpachlową 
AQUAPANEL® Q4 jako warstwę wierzchnią. Spoiny wykańcza się masą 
szpachlową AQUAPANEL® – szara szpachla do spoin AQUAPANEL® 
i taśma AQUAPANEL® (10 cm).



6

do luksusowych hoteli i apartamentów
Niezwykłe możliwości projektowe

wybierz

  Stylowy efekt monolitycznej giętej ściany – o niewielkim promieniu 
gięcia. (r ≥ 1 m)

  Luksusowy stiuk wenecki (Stucco Veneziano) lub metaliczne tapety 
na masie szpachlowej AQUAPANEL® Q4 do zastosowania przy 
wilgotności do 95%, bez ograniczeń wysokości ściany oraz bez 
konieczności użycia siatki wzmacniającej powierzchniowo. 

  Okładziny ceramiczne do obszarów narażonych na kontakt z wodą 
– na przykład mozaiki, szkło, ceramika lub kamień naturalny 
w wymiarach 330 x 330 mm lub 600 x 600 mm, na kleju 
elastycznym

  Absolutne bezpieczeństwo ekskluzywnych wykończeń, zapewnione 
dzięki właściwościom płyty, która pod wpływem wilgoci 
nie pęcznieje i nie pęka. 

  Odporność na środki czyszczące na bazie chloru.

super szybkie rozwiązanie do mieszkań

Rozwiązania Knauf do pomieszczeń mokrych z technologią AQUAPANEL® 
umożliwiają wykorzystanie ich w łazienkach i kuchniach obiektów 
mieszkalnych, bez dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej na całej 
powierzchni. Jest to możliwe w pomieszczeniach, w których czas narażenia 
powierzchni na bezpośredni kontakt z rozpryskiwaną wodą jest krótszy 
niż sześć godzin dziennie.
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1.  Impregnowana płyta gipsowa 
(HA13) Knauf (2 warstwy)

2.  Profil metalowy Knauf CW75
3.  Izolacja Knauf (60 mm)
4.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor

5.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
6.  Klej montażowy AQUAPANEL® 

(PU)
7.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
8.  Elastyczny klej do płytek Knauf
9.  Płytki

1.  Impregnowana płyta gipsowa 
(HA13) Knauf (2 warstwy)

2.  Profil metalowy Knauf CW75
3.  Izolacja Knauf (60 mm)
4.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® Indoor
5.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
6.  Klej montażowy AQUAPANEL® (PU)
7.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
8.  Taśma Knauf z włókna szklanego 

osadzona w gotowej masie 
szpachlowej AQUAPANEL® Q4.

9.  Gotowa masa szpachlowa 
AQUAPANEL® Q4

10.  Opcjonalne wykończenie, na 
przykład tynk wenecki (Stucco 
Veneziano)

Q4 Wykończenie ściany Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Łazienki i pokoje kąpielowe w hotelach i apartamentach. 
Nadaje się także do zastosowań domowych.

Wykończenie powierzchni Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4 pod stiuk wenecki

Klasa wodoodporności

Do pomieszczeń wilgotnych z odpowiednią izolacją połączeń 
ściennych i połączenia podłogi ze ścianą. Uwaga: Masa 
szpachlowa AQUAPANEL® Q4 do zastosowania przy wilgotności 
do 95%, bez bezpośredniego kontaktu z rozpryskiwaną wodą

Rozstaw podkonstrukcji 600 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Odporność ogniowa 60 minut

Izolacyjność akustyczna (RW,R) 48 dB

Ściana wykończona 
płytkami Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Łazienki i pokoje kąpielowe w hotelach i apartamentach. 
Nadaje się także do zastosowań domowych.

Wykończenie powierzchni Płytki ceramiczne lub kamienne

Klasa wodoodporności
Do pomieszczeń wilgotnych, z odpowiednią izolacją połączeń 
ściennych i połączenia podłogi ze ścianą 

Rozstaw podkonstrukcji 600 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Odporność ogniowa 60 minut

Izolacyjność akustyczna (RW,R) 48 dB

* Wg EN 13964
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Doskonałe do obiektów typu wellness, spa i saun parowych
wytrzymałość na skrajne temperatury

Przygotowany do powierzonych mu zadań

  Płytę cementową AQUAPANEL® Indoor można stosować 
w utrzymujących się przed dłuższy czas temperaturach do 70ºC 
w saunach parowych i łaźniach tureckich

  W 100% wodoodporna płyta cementowa AQUAPANEL 
nie pęcznieje, nie kruszy się i nie rozwarstwia się.

  Nie zawiera materiałów organicznych dzięki czemu jest odporna 
na rozwój pleśni i grzybów będących częstym problemem 
w pomieszczeniach ciepłych i mokrych. 

  Ekologiczny i bezpieczny materiał budowlany.

wyjątkowo higieniczny

Rozwiązania Knauf do pomieszczeń mokrych z technologią 
AQUAPANEL® wykorzystują materiały nieorganiczne, dzięki czemu 
ściany w ośrodku rekreacji czy wellness nie staną się pożywką dla 
drobnoustrojów i pasożytów.
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1.  Impregnowana płyta gipsowa 
(HA13) Knauf

2.  Odporny na korozję profil 
metalowy Knauf CW100

3.  Izolacja Knauf (100 mm)
4.  Paroizolacja (np. LDS 2)
5.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor

6.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
7.  Klej montażowy AQUAPANEL® 

(PU) 
8.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
9.  Izolacja przeciwwilgociowa
10.  Klej do płytek Knauf
11.  Płytki

* Wg EN 13964

Ściana wykończona płytkami Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia Sauna parowa do temperatury 70°C

Wykończenie powierzchni Panele drewniane i kamienne

Klasa wodoodporności
Pomieszczenia mokre: z odpowiednią izolacją połączeń ściennych i połączenia podłogi ze ścianą 
oraz izolacji powierzchniowej 

Rozstaw podkonstrukcji 600 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla klasy A, B, C lub D*

Odporność na uderzenia Klasa 1 lub 2

Odporność ogniowa 30 minut 

Izolacyjność akustyczna (RW,R) 45 dB
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Doskonałe do pływalni
100% odporność na działanie wody

Naturalny wybór

  Doskonale znosi długotrwały kontakt z rozpryskiwaną bądź 
rozpylaną wodą oraz bardzo wysoką wilgotność

  Wykluczenie ryzyka pęcznienia materiału pod wpływem wilgoci 
i temperatury (co mogłoby powodować pękanie lub odpadanie 
płytek)

  Łatwy dostęp do przewodów i systemów wentylacyjnych w ścianie
  Kompatybilne z sufitowym tynkiem akustycznym, który redukuje hałas 

w dużych halach pływackich
  Płyty można łatwo zdemontować i zastąpić, jeżeli zmieni się projekt 

wystroju

odpowiednie do powierzchni narażonych 
na kontakt z chlorem

Płytę cementową AQUAPANEL® Indoor można stosować w korozyjnych 
środowiskach o wysokiej wilgotności i zawartości chloru, a także 
w basenach ze słoną wodą. W skład systemu wchodzą także wkręty 
AQUAPANEL® Maxi ze specjalną powłoką antykorozyjną, która 
zapewnia gwarantowaną odporność na korozję przez 720 godzin 
podczas testu spryskiwania solanką. Można także stosować odporne 
na korozję profile metalowe produkcji Knauf lub innego wytwórcy, zgodne 
z normą EN 13964, klasy A, B, C i D.

Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor odporna jest także na działanie 
chloru i środków odkażających używanych na pływalniach 
ogólnodostępnych.
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budowa systemu ściennego 
1.   Odporny na korozję profil 

metalowy Knauf CW100
2.  Izolacja Knauf (80 mm)
3.  Paroizolacja (folia PE)
4.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
5.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor

6.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
7.  Klej montażowy AQUAPANEL® 

(PU)
8.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
9.  Klej do płytek Knauf
10.  Płytki ceramiczne

budowa systemu sufitowego 
1.  Odporny na korozję profil 

metalowy Knauf CD60/27 
2.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor

3.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
4.  Taśma AQUAPANEL® (10cm) 

osadzona w szpachli do spoin 
AQUAPANEL® – Szara

5.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 
Board Primer 

6.  Masa do spoinowania 
i szpachlowania AQUAPANEL® 
Joint Filler & Skim Coating –  
Biała wraz z siatką zbrojącą 
AQUAPANEL®

7.  Wykończenie tynkiem 
akustycznym (np. Scherff lub Fumi)

Sufit z tynkiem akustycznym Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Baseny ze zwiększonymi wymogami pochłaniania dźwięków. 
Oddziaływanie wody z chlorem

Wykończenie powierzchni
Masa do spoinowania i szpachlowania AQUAPANEL® Joint Filler 
& Skim Coating – Biała do wykończenia tynkiem akustycznym 
(np. Scherff albo Fumi)

 Klasa wodoodporności
Pomieszczenie wilgotne z wentylowanym sufitem 
podwieszanym

Rozstaw podkonstrukcji 300 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Ściana wykończona 
płytkami Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Ściany basenu narażone na kontakt z rozpryskiwaną wodą przez 
ponad 6 godzin dziennie. Oddziaływanie wody z chlorem

Wykończenie powierzchni Płytki ceramiczne

Klasa wodoodporności
Pomieszczenia mokre: z odpowiednią izolacją połączeń ściennych 
i połączenia podłogi ze ścianą oraz izolacji powierzchniowej

Rozstaw podkonstrukcji 600 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Odporność na uderzenia Klasa 1 i 2

Odporność ogniowa 30 minut

Izolacyjność akustyczna (RW,R) 44 dB
* Wg EN 13964

* Wg EN 13964
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Sprawia, że doskonale się sprawdza w halach sportowych
wysoka odporność na uderzenia

AQUAPANEL® uzyskał oficjalny certyfikat MPA Stuttgart potwierdzający 
sztywność i wytrzymałość na silne uderzenia piłką.

w pełni wszechstronny

  Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest w 100% wodoodporna, 
stanowi więc idealne podłoże dla okładzin ceramicznych 
w łazienkach i prysznicach hal sportowych

  Nadaje się także doskonale do innych pomieszczeń o zwiększonej 
wilgotności, na przykład do szatni

  Cechujący się wysoką wytrzymałością na uderzenia, system płyt 
cementowych AQUAPANEL® Indoor można stosować także 
w pomieszczeniach sportowych.

weteran olimpiad

Mimo że płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest stosunkowo nowym 
materiałem budowlanym zostały już wykorzystane w obiektach Olimpiady 
w Atenach, wybrano ją także do obiektów sportowych w Soczi, w których 
odbędą się Zimowe igrzyska Olimpijskie w 2014.



_ 1312

budowa systemu ściennego 
1.  Impregnowana, ognioodporna 

płyta gipsowa (HF13) Knauf
2.  Profil metalowy Knauf CW50
3.  Izolacja Knauf (50 mm)
4.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor (2 warstwy)

5.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
6.  Klej montażowy AQUAPANEL® 

(PU)
7.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
8.  Masa do spoinowania 

i szpachlowania AQUAPANEL® 
Joint Filler & Skim Coating – Biała 
plus siatka zbrojąca 
AQUAPANEL®

9.  Wykończenie farbą

budowa systemu sufitowego 
1.   Profil metalowy Knauf CD60/27
2.   Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor 

3.   Wkręt AQUAPANEL® Maxi
4.    Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
5.    Taśma AQUAPANEL® (10cm) 

osadzona w szpachli do spoin  
AQUAPANEL® – Szara

6.   Masa do spoinowania 
i szpachlowania AQUAPANEL® 
Joint Filler & Skim Coating –  
Biała plus siatka zbrojąca 
AQUAPANEL®

7.   Wykończenie farbą

Sufit malowany Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia Hala sportowa

Wykończenie powierzchni
Masa do spoinowania i szpachlowania AQUAPANEL® Joint Filler & 
Skim Coating – Biała, do wykończeń malowanych

Klasa wodoodporności Bezklasowy lub do pomieszczeń wilgotnych

Rozstaw podkonstrukcji 300 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Ściana wykończona farbą Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia Hala sportowa

Wykończenie powierzchni
Masa do spoinowania i szpachlowania AQUAPANEL® Joint Filler & 
Skim Coating – Biała, do wykończeń malowanych

Klasa wodoodporności Bezklasowy lub do pomieszczeń wilgotnych

Rozstaw podkonstrukcji 600 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Odporność na uderzenie piłki Zgodne z DIN 18032-3 1997-04

Odporność ogniowa 90 minut 

Izolacyjność akustyczna (RW,R) 51 dB

* Wg EN 13964

* Wg EN 13964
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Zalecane do sal operacyjnych, umywalni, pralni
wysokie wymagania dotyczące czystości i higieny

higieniczny wybór

  Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest w 100% odporna 
na wodę, dzięki czemu ściany wykonane na bazie tego materiału 
mogą być intensywnie zmywane, także za pomocą odkażających 
środków czyszczących.

  Ekologiczny i bezpieczny materiał budowlany
  Płytę cementową AQUAPANEL można zastosować jedynie na dolnej 

części ściany, a pozostałą część można wykończyć płytami gipsowo-
kartonowymi (obie płyty są kompatybilne), co zapewni redukcję 
kosztów. Doskonała izolacyjność akustyczna do 61 dB (w zależności 
od specyfikacji systemu) – zapewnia spokój i ciszę.

  Doskonała odporność na uderzenia – w pomieszczeniach szczególnie 
narażonych, tj. korytarze.

  Ściany działowe wykonane z płyt cementowych AQUAPANEL® Indoor 
mogą przenosić obciążenia na wieszakach ściennych do 15kg/m, 
zawiesiach do 70kg/m i wieszakach sufitowych do 25kg. 

  Obciążenia liniowe do 150 kg/m długości ściany oznaczają, 
że przenoszą obciążenia ekranów telewizyjnych, wieszaków 
na ubrania i półek.

  Wzmocnienia AQUAPANEL® Traverse stosowane są do przenoszenia 
nawet większych obciążeń do 1,5 kN/m, takich jak urządzenia 
sanitarne.

do 120 minut ochrony pożarowej

Ściany w technologii AQUAPANEL® oferują pełen zakres poziomów 
odporności pożarowej: 30, 60, i 120 minut. Ponadto zapewniają 
doskonałą izolację dźwiękową i odporność na uderzenia, sprawia 
to, że płyty cementowe AQUAPANEL są idealnym materiałem na ściany 
ruchliwego szpitala.
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1.  Płyta cementowa do zastosowań 
wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor (2 warstwy)

2.  Profil metalowy Knauf CW100 
(lub specjalne profile Knauf MW 
podwyższające izolacyjność 
akustyczną od 1 do 3 dB)

3.  Izolacja Knauf (80 mm)
4.  Wkręt AQUAPANEL® Maxi 
5.  Klej montażowy AQUAPANEL® 

(PU)
6.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
7.  Masa do spoinowania 

i szpachlowania AQUAPANEL® 
Joint Filler & Skim Coating – 
Biała plus siatka zbrojąca 
AQUAPANEL®

8.  Zmywalne pokrycie (np. tapeta 
z włókna szklanego)

Zmywalne tapety ścienne Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Sale operacyjne w szpitalach z wymaganą odpornością ogniową 120 minut, do intensywnego 
czyszczenia

Odporność ogniowa 120 min

Izolacyjność akustyczna RW,R = 49 dB

Wykończenie powierzchni
Masa do spoinowania i szpachlowania AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – Biała, 
do wykończeń zmywalnymi tapetami

Klasa wodoodporności Pomieszczenia wilgotne: z odpowiednią izolacją połączeń ściennych i połączenia podłogi ze ścianą 

Rozstaw podkonstrukcji 600 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Odporność na uderzenia Klasa 1 lub 2

* Wg EN 13964
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Zbiera najwyższe oceny w szkołach
idealne do zatłoczonych, wysokich pomieszczeń

sprawdzone i przetestowane

  Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest doskonałym materiałem 
do budowy wysokich pomieszczeń, w których gromadzi się wiele 
osób – na przykład w audytoriach i korytarzach szkół.

  Wysoka odporność na uderzenia
  Doskonała izolacyjność akustyczna
  Możliwość łączenia płyty cementowej AQUAPANEL z płytą 

gipsowo-kartonową dla optymalizacji kosztów, na przykład 
w szkołach publicznych

bezpieczne i ciche

Doskonałe parametry odporności na uderzenia, izolacyjności akustycznej 
i odporności ogniowej sprawiają, że jest to doskonały materiał do sal 
gimnastycznych, audytoriów i korytarzy.
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Ściany w technologii mieszanej: 
AQUAPANEL® i płyty gipsowe Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Korytarze i pomieszczenia szkolne o wymaganej wysokiej odporności na uderzenia, do intensyw-
nego czyszczenia. Budowa mieszana z użyciem płyt gipsowych pozwala optymalizować koszty.

Wykończenie powierzchni Malowanie 

Klasa wodoodporności
Brak wymagań lub pomieszczenia wilgotne: z odpowiednią izolacją połączeń ściennych i połączenia 
podłogi ze ścianą 

Rozstaw podkonstrukcji 600 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Odporność na uderzenia (zakres instalacji) Klasa 1 lub 2

1.  Płyta cementowa do zastosowań 
wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor (2 warstwy)

2.  Profil metalowy Knauf CW100
3.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor (2 warstwy)

4.  Płyta gipsowo-kartonowa Knauf 
(2 warstwy)

5.  Klej montażowy AQUAPANEL® 
(PU)

6.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
7.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
8.  Masa do spoinowania 

i szpachlowania AQUAPANEL® 
Joint Filler & Skim Coating –  
Biała z osadzoną siatką zbrojącą 
AQUAPANEL®

9.  Wykończenie farbą

* Wg EN 13964

89 7 2

5

4

1

3

6



18

Doskonały przepis na pomieszczenia przeznaczone do obróbki żywności
czyste i higieniczne

wytrzymały i stabilny

  Płyta cementowa AQUAPANEL® Indoor jest w 100% wodoodporna 
– dzięki czemu idealnie nadaje się na ściany, które wymagają 
intensywnego czyszczenia wodą pod dużym ciśnieniem

  Nawet przy czyszczeniu z użyciem środków chemicznych, płyta 
cementowa AQUAPANEL® Indoor nie pęcznieje, nie kruszy się, 
nie rozwarstwia się.

  Nie zawiera materiałów organicznych, dzięki czemu jest odporna 
na rozwój pleśni, grzybów i drobnoustrojów. Doskonała odporność 
ogniowa – do 120 minut zależna od doboru systemu

idealne także do laboratoriów

Stuprocentowo odporna na działanie wody płyta cementowa 
AQUAPANEL® Indoor jest perfekcyjnym materiałem do pomieszczeń typu 
laboratoryjnego, gdzie higiena i czystość są priorytetem. Na najbardziej 
wymagających obszarach dodatkowo można zastosować uszczelnienie 
z żywicy epoksydowej.
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1.  Płyta cementowa do zastosowań 
wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor (2 warstwy)

2.  Profil metalowy Knauf CW50
3.  Izolacja Knauf (50mm)
4.  Paroizolacja (folia PE)
5.   Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor (2 warstwy)

6.   Wkręt AQUAPANEL® Maxi
7.   Klej montażowy AQUAPANEL® 

(PU)
8.   Środek gruntujący AQUAPANEL® 

Board Primer
9.   Klej do płytek ceramicznych
10.  Płytki ceramiczne

Ściana wykończona płytkami Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Pomieszczenie przemysłowe o wysokich wymogach higienicznych do obróbki żywności,
czyszczenie wodą pod ciśnieniem

Wykończenie powierzchni Płytki ceramiczne

Klasa wodoodporności
Pomieszczenia mokre: z odpowiednią izolacją połączeń ściennych i połączenia podłogi ze ścianą 
oraz izolacji powierzchniowej

Rozstaw podkonstrukcji 600 mm 

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

Odporność na uderzenia (zakres instalacji) Klasa 1 lub 2

Odporność ogniowa 90 minut

Izolacyjność akustyczna (RW,R) 49 dB

* Wg EN 13964
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Centra handlowe, biura, muzea i inne
do zastosowania w każdym budynku

innowacyjne możliwości projektowe

  Wysoka odporność na uderzenia umożliwia zastosowanie 
w budynkach użyteczności publicznej. Gięcie płyty cementowej 
AQUAPANEL może odbywać się na placu budowy, dzięki czemu 
budowa ścian i sufitów łukowych jest niezwykle łatwa. Minimalny 
promień gięcia r ≥ 1 m

  Wykończenie ścian i sufitów masą szpachlową AQUAPANEL® Q4, 
niezależnie od wysokości i długości, bez konieczności użycia siatek 
zbrojących

  Wysokie ściany o wyglądzie monolitycznym

wydajny i gładki

Rozwiązania Knauf do pomieszczeń mokrych z technologią 
AQUAPANEL® obejmują także specjalną konstrukcję sufitu 
z wykończeniem masą szpachlową AQUAPANEL® Q4, która umożliwia 
zastosowanie podkonstrukcji o większym rozstawie – 450 mm. Pozwala 
to na oszczędność materiałów i pracy na dużych powierzchniach, 
na przykład w centrach handlowych. Masa wykańczająca 
AQUAPANEL® Q4 tworzy bardzo gładką powierzchnię.
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1.  Profil metalowy Knauf CD60/27
2.  Płyta cementowa do zastosowań 

wewnętrznych AQUAPANEL® 
Indoor

3.  Wkręty AQUAPANEL® Maxi
4.  Taśma AQUAPANEL® (10cm) 

osadzona w masie szpachlowej 
do spoin AQUAPANEL® – Szara

5.  Środek gruntujący AQUAPANEL® 
Board Primer

6.  Gotowa masa szpachlowa 
AQUAPANEL® Q4

7.  Farba

Sufity wykończony masą Q4 Charakterystyka zastosowania

Rodzaj pomieszczenia
Duże, jednolite powierzchnie sufitów. Opcjonalny rozstaw podkonstrukcji co 400 / 450 mm 
zapewniający wydajność i oszczędność, z wykończeniem masą AQUAPANEL® Q4

Wykończenie powierzchni Wykończenie pod farbą 

Klasa wodoodporności Brak

Rozstaw podkonstrukcji 400 mm / 450 mm

Odporność profili na korozję Stosować się do zaleceń producenta dla Klasy A, B, C lub D*

* Wg EN 13964
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2

Wybierz idealne wykończenie powierzchni
warianty wykończenia wnętrz

Płytki ceramiczne Q1

3

1.  Płyta cementowa do zastosowań wewnętrznych 
AQUAPANEL® Indoor

2.  Wkręt AQUAPANEL® Maxi 
3.  Klej montażowy AQUAPANEL® (PU)
4.  Środek gruntujący AQUAPANEL® Board Primer
5.  Klej do płytek Knauf
6.  Płytki ceramiczne

wykończenie tynkiem dekoracyjnym Q2

1.  Płyta gipsowo-kartonowa Knauf z krawędzią HRAK
2.  Wkręty do suchej zabudowy Knauf
3.  Knauf Uniflott
4.  Knauf Tiefengrund 
5.  Knauf Easyputz
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wykończenie tapetą Q3

1.  Płyta gipsowo-kartonowa Knauf z krawędzią HRAK
2.  Wkręty do suchej zabudowy Knauf
3.  Knauf Uniflott
4.  Knauf Tiefengrund 
5.  Tapeta

wykończenie farbą  Q4

1.  Płyta cementowa do zastosowań wewnętrznych 
AQUAPANEL® Indoor

2.  Wkręt AQUAPANEL® Maxi 
3.  Klej montażowy AQUAPANEL® (PU)
4.  Środek gruntujący AQUAPANEL® Board Primer
5.  Taśma do spoin z włókna szklanego
6.  Gotowa masa szpachlowa AQUAPANEL® Q4

Q1 Q2 (Standard) Q3 Q4

Poziom wykończenia Powierzchnia spoinowana
Gładka powierzchnia, normalne 
wymagania dla widocznej 
powierzchni

Gładka powierzchnia 
o podwyższonym standardzie 
estetycznym

Gładka powierzchnia o wysokim 
standardzie estetycznym
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Gips KG

Beste Aussichten für die Natur
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Knauf Spachtelkompetenz
Perfektion der Oberfläche
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Uwarunkowania techniczne

1. certyfikaty rozwiązań Knauf 
do pomieszczeń mokrych z technologią 
AQUAPANEL® 

2. certyfikaty produktów

2.1. certyfikacja cE

Płyta cementowa do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Outdoor 
i płyta do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® Indoor mają 
świadectwa zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-07/0173. 
Aprobata zakłada 50-letnią trwałość płyt AQUAPANEL®.

2.2. bezpieczne i higieniczne rozwiązanie
Płyta cementowa do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Outdoor 
i płyta do zastosowań wewnętrznych AQUAPANEL® Indoor są w 100% 
wodoodporne i całkowicie nieorganiczne, więc nie ma ryzyka 
powstawania pleśni lub zagrzybienia. Płyta spełnia najwyższe standardy 
bezpiecznego i higienicznego środowiska, poświadczone przez 

Niemiecki Instytut Biologii Techniki Budowlanej 
w Rosenheim (IBR). Certyfikat Niemieckiego Instytutu 
Biologii Techniki Budowlanej uzyskała również płyta 
gipsowo-kartonowa Knauf.
 

2.3. odporność na uderzenia
Płytę cementową AQUAPANEL® Outdoor i płytę AQUAPANEL® Indoor 
poddano próbom odporności na uderzenie.

Płyty uzyskały oficjalne świadectwo Instytutu Badań Materiałowych 
Uniwersytetu w Stuttgarcie jako produkt o sztywności i wytrzymałości 
wystarczającej do wytrzymania silnego uderzenia piłką. Spełniają one 
również wymagania normy ASTM (Amerykańskie Stowarzyszenie Badań 
i Materiałów).

2.4 blauer Engel for Knauf insulation materials
Products from Knauf Insulation are certified for environ mental friendliness 
and are free from hazardous substances. Many glass mineral wool 
insulation materials based on the formaldehyde free bonding technology 
ECOSE® are registered at the Blauer Engel.

For detailed recommendations for your individual building project,  
talk to your Knauf consultant.

 

Reference to additional documentation

European technical approval  
ETA-07/0173 has been issued for 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor  
and AQUAPANEL® Cement Board Indoor.

information on sustainability  
of Knauf Gypsum boards
Beste Aussichten für die Natur

information on Knauf  
gypsum joint compounds 
Knauf Spachtelkompetenz  
– Perfektion der Oberfläche 
EASyPUTZ – Einfach aufrollen  
und gestalten!
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Uwagi



Rozwiązania Knauf do pomieszczeń mokrych z technologią AQUAPANEL® 
to zaawansowany technologicznie system budowlany. Ponieważ 
jest to system, wymaga przejścia krok po kroku pełnego procesu – 
od pomysłu aż do zakończenia projektu. Płyty cementowe AQUAPANEL®, 
akcesoria i instalacje działają wspólnie – mogą Państwo być pewni, 
że zrealizowany projekt będzie dokładnie taki, jak zostało zaplanowane.
www.AQUAPANEL.com

Knauf USG Systems  
GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
58638 Iserlohn
Germany

© 2012 EN-03/12
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Knauf Sp. z o.o. 
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa
Polska

Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Ważne są jedynie aktualne 
drukowane wydania instrukcji. 
Nasza gwarancja ograniczona jest wyłącznie do produktów naszej firmy 
pozbawionych uszkodzeń. Właściwości budowlane i konstrukcyjne oraz 
charakterystyczne parametry fizyki budynku dla systemów Knauf mogą być 
zapewnione wyłącznie przy stosowaniu komponentów systemowych lub innych 
produktów bezpośrednio zalecanych przez firmę Knauf. Zalecane ilości 
stosowanych i dostarczanych produktów bazują na empirycznych danych, które 
trudno wprost zastosować do innych warunków użycia systemu, które odbiegają 
od wzorcowych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie zmiany, dodruki i kopie, 
także fragmentów opracowania, wymagają bezpośredniej zgody Knauf USG 
Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Niemcy.

AQUAPANEL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.




