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AQUAPANEL® Cement Board Indoor
De ideale tegeldrager voor natte en vochtige ruimtes
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Handling and installation
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Fysieke eigenschappen

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Dikte (mm)

Minimale buigradius voor 900/1200/1250 mm brede plaat

Gewicht (kg/m2)

Droge bulkdichtheid (kg / m3) volgens EN 12467

Buigsterkte (MPa) volgens EN 12467

pH-waarde

Bouwmateriaalklasse volgens EN 13501

Lineaire vochtbeweging 30% tot 90% vochtigheid (23 ± 2 ° C) volgens EN 12467

Waterdampdiffusieweerstand volgens DIN EN ISO 7783

Warmtegeleidingsvermogen (droog) volgens DIN EN 12664

Warmtegeleiding (nat) volgens DIN EN 12664

A1 onbrandbaar A1 onbrandbaar A1 onbrandbaar

ca.. 11

ca.. 750

ca.. 11

ca.. 750

ca.11

ca. 750

Beschrijving
AQUAPANEL® Cement Board Indoor is een stevige, duurzame tegeldrager voor 
binnen. Het is gemaakt van geaggregeerd Portland-cement met gecoat 
glasvezelgaas ingebed in voor- en achterkant.

De uiteinden zijn vierkant gesneden en de randen zijn versterkt voor extra sterkte 
(de EasyEdge®). Het paneel is 100% waterdicht en bestand tegen schimmel en 
meeldauw. Het is onbrandbaar en heeft lage installatiekosten.

■ Tegelsokkel voor natte en vochtige ruimtes 
■ 100% waterbestendig 
■ Ecologisch en milieuvriendelijk 
■ Bestand tegen schimmel en meeldauw 
■ Sterk, robuust, slagvast 
■ Kan op maat worden gesneden met behulp van "score en snap" -
technieken.  
■ Eenvoudig en gemakkelijk te installeren 
■ Kan in droge toestand worden gebogen - tot 1 meter buigradius

Kenmerken

Toepassing

 
 

AQUAPANEL Cement Board Indoor wordt gebruikt voor de constructie van 
binnenmuren en plafonds.

Hier dient het als substraat voor tegels of andere afwerkingsopties.

AQUAPANEL® Cement Board Indoor (Lichter. Gemakkelijker. Sneller.) Voldoet aan 
EN 12467 Categorie C, Klasse 2.

AQUAPANEL® Cement Board Indoor wordt horizontaal bevestigd aan een verticaal 
frame met noppen. Naast horizontale montage is ook verticale montage mogelijk. 
Afhankelijk van de eisen is het mogelijk om enkel- of dubbellaagse planken te 
gebruiken of een combinatie met andere Knauf-bouwplaten.

Twee soorten gewrichtsbehandeling: gewrichten worden gevormd met de 
AQUAPANEL Joint Adhesive (PU) of gewrichten worden gevormd met 
AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - witte en ingebedde AQUAPANEL® 
Tape (10 cm). Alle benodigde accessoires zijn verkrijgbaar in het AQUAPANEL® 
accessoireprogramma.

Installatietijd - muur:
ca. 12 min / m2 (inclusief schroeven en voeglijm). 
ca. 15 min / m2 (inclusief schroeven, voegvulling en tape).

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

Afstand tussen de stijlen: max. 600 (625) mm 

Plafond draagprofielen: max. 300 mm 

Raadpleeg de installatie-aanbevelingen.



 
 

 
  

 
 

 

 
   w x l (mm) Item code

  900 x 1200  508258 
   900 x 1250  508256 
   900 x 2400 508257  
   900 x 2500 508259

 59.4 m2 900 x 1200 508258
  61.875 m2 900 x 1250 508256
  118.8 m2 900 x 2400 508257
  123.75 m2 900 x 2500 508259
 
 
   w x l (mm) Item code

  1200 x 900  519752 
   1200 x 2000 519758 
   1200 x 2400 508267  
   1200 x 2500  508268 
   1200 x 2600 508264
   1200 x 2800 519767 
   1200 x 3000 519750
  59.4 m2 1200 x 900 519752
  132 m2 1200 x 2000 519758
  158.4 m2 1200 x 2400 508267
  165 m2 1200 x 2500 508268
  171.6 m2 1200 x 2600 508264
  151.2 m2 1200 x 2800 519767
  162 m2  1200 x 3000 519750
 
 
   w x l (mm) Item code

  1250 x 900  508261 
   1250 x 2000 508263  
   1250 x 2500 508266
   1250 x 2600  519759 
  61.87 m2 1250 x 900 508261
  137.5 m2 1250 x 2000 508263
  171.88 m2 1250 x 2500 508266
  178.75 m2  1250 x 2600 519759
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Transport en opslag Bezorgingsmethode

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 Indoor past een belasting op de vloer toe van 
ongeveer 700 kg tot 2250 kg (zoals geleverd).

Bewaar planken horizontaal en plat. AQUAPANEL® Cement Board Indoor moet 
vóór installatie worden beschermd tegen de effecten van vocht en weer. Vochtige 
planken moeten voor gebruik plat worden gelegd en aan beide zijden worden 
gedroogd. 
 
Geef de planken de tijd om te acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur en 
vochtcondities voordat ze worden geïnstalleerd. Het materiaal, de omgevingslucht 
en de achtergrondtemperatuur mogen niet lager zijn dan +5 ° C.

Borden / pallet

Borden / pallet

Borden / pallet

Oppervlak / pallet

Oppervlak / pallet

Oppervlak / pallet

55 stuks

55 stuks

45 stuks

55 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.


