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AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
 

 
  

De ideale ondergrond voor buitenmuren in geventileerde of 
watergestuurde (direct aan te brengen) systemen. Ook voor 
gevelrenovaties en buitenplafondtoepassingen
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Fysieke eigenschappen

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Diepte (mm)

Minimale buigradius voor 900/1200/1250 mm brede plaat

Minimale buigradius voor stroken van 300 mm breed

Gewicht (kg/m2)

Droge bulkdichtheid (kg / m3) volgens EN 12467

Buigsterkte (MPa) volgens EN 12467
Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat (N / mm2) volgens EN 319

Schuifsterkte (N) volgens EN 520

pH-waarde

Warmtegeleidingsvermogen (W / mK) volgens EN ISO 10456

Thermal expansion (10

Waterdampdiffusiecoëfficiënt µ (-) volgens EN ISO 12572

Lengtevariatie 65% - 85% vochtigheid (mm / m) volgens EN 318
Diktevariatie 65% - 85% vochtigheid (%) volgens EN 318
Bouwmateriaalklasse volgens EN 13501 A1 onbrandbaar A1 onbrandbaar A1 onbrandbaar

ca. 16

ca. 1150

ca. 16

ca. 1150

ca. 16

ca. 1150

Beschrijving
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is een robuust, onbrandbaar bouwpaneel 
gemaakt van geaggregeerd Portland-cement met gecoat glasvezelgaas ingebed in 
voor- en achteroppervlakken. Het biedt alle voordelen van een droog 
paneelsysteem met de sterkte van baksteen en blokken.

De uiteinden zijn vierkant gesneden en de randen zijn versterkt voor extra sterkte 
(de EasyEdge®). Het paneel biedt een solide basis die bestand is tegen extreme 
weersomstandigheden.

Toepassing
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor wordt gebruikt in buitentoepassingen voor 
wanden en plafonds als een direct aangebracht (watergestuurd) of geventileerd 
systeem.

          
           

 

Bovendien kan AQUAPANEL® Cement Board Outdoor ook dienen als ondergrond 
voor keramische en andere bekledingen en als composiet systeem voor thermische 
isolatie (ETICS).

Europese technische goedkeuring ETA-07/0173 is verleend voor AQUAPANEL 
Cement Board Outdoor.

Het paneel is ook gecertificeerd volgens de criteria van het Institute for Building 
Biology in Rosenheim, Duitsland, rapportnr. 3016-848.

Kenmerken
■ Alternatief voor baksteen en blokwerk 
■ Drylining voor snellere voortgang 
■ Weer- en waterbestendig 
■ Sterk, robuust, slagvast en onbrandbaar 
■ Kan in vorm worden gesneden met behulp van de "score en snap" -techniek 
■ Eenvoudig en gemakkelijk te installeren 
■ Kan in droge toestand worden gebogen - tot 1 meter buigradius

Behandeling en installatie
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor wordt bevestigd aan een verticaal 
noppenframe. De onderbouw moet worden gekozen volgens de statische eisen. 
Afhankelijk van deze eisen is het mogelijk om enkel- of dubbellaagse planken te 
gebruiken of een combinatie met andere Knauf-bouwplaten. Alle benodigde 
accessoires zijn verkrijgbaar in het AQUAPANEL® accessoireprogramma.

Installatietijd - muur:
ca. 15 min / m2 (inclusief schroeven, voegband en voegvulling).

Installatietijd - plafond:
ca. 18 min / m2 (inclusief schroeven, voegband en voegvulling).

Afstand tussen de noppen 
 
Muur:  

     
           
 
Plafond: 300 (312,5) mm

600 (625) mm horizontale installatie 
(volgens de statische vereisten zijn kleinere afstanden nodig)



 
 

 
  

 
 

 

 
     

     900 x 1200  
      900 x 1250
      900 x 2400  
      900 x 2500

  54 m2    900 x 1200
   56.25 m2    900 x 1250
   64.8 m2   900 x 2400
   67.5 m2   900 x 2500

  63117   900 x 1200
   83527   900 x 1250
   457318   900 x 2400
   457319   900 x 2500
 

     
     1200 x 900

      1200 x 2000  
      1200 x 2400
      1200 x 2500  
      1200 x 2800  
      1200 x 3000

  54 m2   1200 x 900  
   72 m2   1200 x 2000
   86.4 m2   1200 x 2400 
   90 m2    1200 x 2500
   100.8 m2   1200 x 2800 
   108 m2    1200 x 3000

   103615    1200 x 900
   123801   1200 x 2000
   103616   1200 x 2400
   103617   1200 x 2500
   103618   1200 x 2800
   115458   1200 x 3000
 

     
     1250 x 900

      1250 x 2000
      1200 x 2500 

  56.25 m2   1250 x 900  
   75 m2   1250 x 2000
   93.75 m2    1250 x 2500

   291667    1250 x 900
   291669   1250 x 2000
   291671    1250 x 2500
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Transport en opslag

Draag planken altijd rechtop met een plankwagen of op een pallet met een 
vorkheftruck. Zorg er bij het neerzetten van de planken voor dat hoeken en randen 
niet beschadigd zijn.

Het steunvlak moet het gewicht van de planken kunnen dragen. Een pallet 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor past een vloerbelasting toe van ongeveer 
900 tot 1750 kg (zoals geleverd).

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor moet vóór installatie worden beschermd 
tegen de effecten van vocht en weer. Vochtige planken moeten voor gebruik aan 
beide kanten worden gedroogd.

Geef de planken de tijd om te acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur en 
vochtigheid voordat ze worden geïnstalleerd. Het materiaal, de omgevingslucht en 
de achtergrondtemperatuur mogen niet lager zijn dan + 5 ° C.

Manier van bezorgen

Borden / pallet

Borden / pallet

Oppervlak / pallet

Oppervlak / pallet

Artikelcode:

Artikelcode:

Artikelcode:

Oppervlak / pallet

Borden / pallet

Breedte (mm) 900 x Lengte (mm)

Breedte (mm) 1200 x Lengte (mm)

Breedte (mm) 1250 x Lengte (mm)

50 stuks

30 stuks

50 stuks
30 stuks

50 stuks
30  stuks

AQUAPANEL® is een technologisch geavanceerd bouwsysteem. Omdat het een systeem is, gaat het om een duidelijk stapsgewijs 
proces van ontwerpidee tot voltooiing van het project. AQUAPANEL®-panelen, accessoires en diensten van cementplaten werken 
samen - u kunt er zeker van zijn dat uw project allemaal volgens plan zal samenkomen.

AQUAPANEL® is een geregistreerd handelsmerk.

Alle technische wijzigingen voorbehouden. Alleen de huidige afgedrukte instructies zijn geldig. Onze garantie is uitdrukkelijk beperkt tot onze producten in onberispelijke staat. De constructieve en 
structurele eigenschappen en karakteristieke bouwfysica van Knauf-systemen kunnen alleen worden gegarandeerd met het exclusieve gebruik van Knauf-systeemcomponenten of andere producten die 
uitdrukkelijk door Knauf worden aanbevolen. Alle applicatiehoeveelheden en leveringsbedragen zijn gebaseerd op empirische gegevens die niet gemakkelijk overdraagbaar zijn naar andere afwijkende 
gebieden. Alle rechten voorbehouden. Alle wijzigingen, herdrukken en fotokopieën, inclusief die van uittreksels, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 
58638 Iserlohn, Duitsland.


