Plāksnes iekšdarbiem

Cembrit Aqua Block
Tirgū vienīgās plāksnes mitrām telpām, pārklātas ar ūdensizturīgu pārklājumu.
Maksimāla mitrumizturība ar minimālu uzstādīšanas laiku.
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Produkta apraksts

Pieczvaigžņu plāksne mitrām
vietām
Nepelē
Plāksnei no abām pusēm ir ūdens izolācija
Izdevīgs risinājums
Ātra un vienkārša uzstādīšana, nav nepieciešams
īpašs laiks ūdensdrošās masas izžūšanai
Apstiprināts hidroizolācijas sistēmas sertifikāts
C112/00 un emisiju vērtējums M1

Šķiedru cementa plāksnes īpašības pārspēj visus
konkurentus, jo Cembrit Aqua Block ir raksturīgas visas
betona labās iezīmes. Plāksnei ir laba skaņas izolācija,
noturība pret nolietojumu, sēnītēm un pelējumu,
turklāt tā ir viegli apstrādājama. Cembrit Aqua Block
ir daudzpusīga plāksne, kuras hidroizolācija tiek
nodrošināta jau rūpnīcā, tāpēc to var ātri un vienkārši
uzstādīt vannas istabā.

TEHNISKIE DATI
Hidroizolācija Daudzpusība
Izmēri, mm

* Izmērs jāpasūta

1200 x 2600 x 8 mm
900 x 2500 x 8 mm*
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Montāža
1

Plāksnes var uzstādīt gan uz koka, gan arī uz
metāla apakškonstrukcijas. Koka karkass vismaz
45 x 75, metāla karkass atbilstoši veidam 70/47.
Apakškonstrukcijas distance: maks. 400 mm.

2

Plākšņu montāžu sākt no to viduslīnijas, virzienā
no lejas uz augšu, nobeidzot stiprināšanu malās.
Stiprinājuma intervāls malās ir 200 mm, bet vidū —
300 mm.

3

Pie koka konstrukcijas piestipriniet ar Cembrit
piedāvātajām skrūvēm (4,2 x 35/45), bet pie
metāla konstrukcijas — ar 3,9 x 35/45 smalkās
vītnes skrūvēm. Stiprinājumiem plāksnes vidū nav
nepieciešama iepriekšēja izurbšana.

4

Savienojumi, stūri un skrūvju vietas ir jānoblīvē ar
Cembrit blīvēšanas lentu.

5

Pieslēgumu blīvējumam ir piemērota pieslēgumu
blīvēšanai paredzēta ūdensdrošā masa.

6

Grīdas hidroizolācijas līdzeklis ir jāizmanto sienām
vismaz 100 mm augstumā. Plāksnes atbilst visām
Somijas būvniecības noteikumu ūdensdrošības
prasībām. Turklāt tās ir labākais pieejamais M1
emisiju klases būvmateriāls. Tas nozīmē, ka šis
izstrādājums nerada emisijas iekštelpu gaisā
un ir pilnīgi drošs. Plāksnēm ir arī apstiprināts
ūdensdrošības sistēmas sertifikāts C112/00.
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4 Cembrit blīvēšanas lenta
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Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja, Finland

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi

Cembrit ir daļa no viena no Eiropas vadošajiem būvizstrādājumu ražotājiem - Cembrit Holding. Grupas galvenie produkti ir cementa šķiedras
bāzes jumta segumu materiāli un fasādes apdares plāksnes. Lai sniegtu labāko, ko šie produkti var dot, ir attīstīti virkne īpaši pielāgotu
stiprinājumu un papildelementu. Tas dod iespēju rast arhitektonisku risinājumu jebkuram jumta vai fasādes uzdevumam – neatkarīgi no tā, vai
būve ir uzņēmējdarbības, personīgai vai lauksaimniecības izmantošanai. Produkcija tiek ražota tehniski mūsdienīgās ražotnēs un tiek pārdota caur
profesionālu filiāļu un izplatītāju tīklu. Mūsu pieredze un personīgās saistības ir neatņemama Cembrit piedāvāto risinājumu sastāvdaļa, neatkarīgi
no tā, vai tas saistīts ar izstrādājumiem, atbalstu vai partnerību.
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