
STAVEBNINY

Hlavní předností této desky je její jednoduchá zpracovatelnost  
spolu s odolností  vůči vodě a ohni. Používá se v interiérech  
a exteriérech zatížených vysokou vlhkostí a tepelnými výkyvy.  
Je ideálním podkladem pod keramickou dlažbu, skleněné mozaiky, 
cihlové či jiné obklady. 
Tato deska vyhoví všem architektonickým požadavkům, především 
pro její ohebnost, kdy je možno vytvářet ohyb s poloměrem 90 cm.

AQUAFIRE®
odlehčená cementová deska  
vyztužená vlákny

Zpracovatelnost

Voděodolnost

Odolnost spojů v tahu

Ohnivzdornost (certifikováno  
až 240 minut)

Odolnost vůči mechanickému 
poškození

Odolnost vůči excentrickému 
zatížení

Odolnost vůči nárazu měkkého  
i těžkého tělesa

Pevnost v tahu kolmém  
na rovinu i souběžně s rovinou

VÝHODY

SAUNY SKLEPY

KOUPELNY

PRÁDELNY

BAZÉNY

LÁZNĚ FASÁDY

VLASTNOSTI
Nízká hmotnost

Maximální rozměrová  
stálost ve vlhkém prostředí

Vysoká flexibilita (Rmin= 90 cm)

Výborné izolační vlastnosti  
(λ = 0,20 W/m.K)

Snadné řezání (stejné jako u SDK)

Snadné šroubování (stejné jako u SDK) Více informací u prodejce

Použití v interiéru i exteriéru



Montáž

Povrchová úprava desek AQUAFIRE® a příklad provedení 
interiérové příčky

TIP - možnosti využití zbytků desek

Technické specifikace

• Desky AQUAFIRE® se montují v exteriéru či interiéru na vhodné 
konstrukce.

• V interiéru jsou nejběžnější nosnou konstrukcí profily pro montáž 
sádrokartonu s tloušťkou stěn 0,6 mm. U montáže příček  
a předsazení stěn je doporučená rozteč nosné konstrukce 60 cm.  
U podhledů se doporučuje rozteč 40 cm. V exteriéru se u všech 
konstrukcí doporučuje maximální rozteč 40 cm (obecně se řídí dle 
pravidel projektová dokumentace).

• Spoje jednotlivých desek lze provádět dvěma způsoby. Prvním 
způsobem je zachování mezery mezi jednotlivými deskami 3-4 mm,  
což platí v exteriéru. Tento spoj se dále opatřuje síťkou v šířce 
minimálně 75 mm do čerstvě nanesené stěrky AQUATOP (AQUATOP 
FINE) v šířce 150 mm.  V interiéru lze také desky lepit za pomocí 
polyuretanových tmelů.  
Tento spoj se dál již neupravuje.

• Kladení desek k nosné konstrukci provádějte vždy kolmo.  
K opláštění se používají (pokud možno) celé desky. Desky rozmisťujte 
tak, aby vznikla převazba a nedocházelo k vytváření křížových spár.

• Montáž desek se provádí za pomoci šroubů AQUAFIRE®STAR. Šrouby 
se umisťují s roztečí 20 cm (pro podhledy platí 15 cm). Doporučená 
vzdálenost umístění šroubů od kraje desky je přibližně 15 mm. 
Maximální vzdálenost dilatačních spár je stanovena na 12 m.

• Pro vytvoření celoplošné podkladní vrstvy finální povrchové úpravy 
doporučujeme pružnou jednosložkovou práškovou stěrkovou hmotu 
na bázi cementu webertherm elastik s vloženou skelnou síťovinou 
R117/R131.

• Před nanášením stěrky webertherm elastik připravte podklad 
penetračním nátěrem weberpodklad A ředěným v poměru 1:5.

• Aplikaci provádějte při teplotách +5 °C až +25 °C.
• Tato podkladní vrstva vám umožňuje aplikovat další finální úpravu 

dle výběru investora.

AQUAFIRE® odlehčená cementová  
deska vyztužená vlákny

Montáž v interiéru

Připevnění desek k nosným profilům

Stěrkování spár pomocí skelné síťky 

Montáž v exteriéru

Šrouby AQUAFIRE®STAR

Lepení spár pomocí PU tmelu

UW profil

CW profil
tepelná izolace

deska AQUAFIRE®

skelná síťovina 
R117/R131

penetrace  
weberpodklad A

stěrková hmota 
webertherm elastik

uchycení šrouby 
AQUAFIRE® STAR

Parametr Hodnota
Rozměr desky 1600 x 1200 x 12,5 mm

Hmotnost desky 30,72 kg
Na paletě 50 desek / 96 m2

Třída reakce na oheň A1
Pevnost v ohybu Kategorie A - třída 1

Zařazení
Kategorie A - desky mohou být 

vystaveny teplu, vysoké vlhkosti  
a silnému mrazu.

Masážní lehátko

Zahradní květináč


