
Montaż - PŁYTY CEMENTOWE FERMACELL POWERPANEL H2O

1. Przycinanie

Płyty Powerpanel H2O można ciąć tradycyjną pilarką tarczową z szyną prowadzącą. Aby wykonać
dokładnie dopasowane cięcia z ostrymi krawędziami polecamy zastosować tarczę z ostrzem z
węglików spiekanych. W przypadku stosowania piły tarczowej powinno być zapewnione
systematyczne usuwanie pyłu. Ilość pyłu można ograniczyć poprzez zastosowanie tarczy z małą
ilością zębów i zmniejszeniem ilości obrotów. Zaokrąglenia i drobne korekty należy wykonywać
wyrzynarką/otwornicą lub nasadką wiertarki do wycinania gniazd puszek elektrycznych.

Jeśli nie ma do dyspozycji ręcznej pilarki tarczowej, można do cięcia płyty Powerpanel H2O
zastosować nóż do dywanu: wierzchnią warstwę należy naciąć, płytę przełamać i przeciąć siatkę
na tylnej stronie.

2. Konstrukcja nośna

Profile pionowe CW należy wstawić w sposób uporządkowany w profile poziome UW przymocowane do stropu i podłogi.
Profile CW początkowo w przybliżeniu ustawić na żądany odstęp. Ustawienie dokładne, wymiarowe i kierunkowe
przeprowadzić przy późniejszym montażu pierwszej warstwy poszycia. Rozstaw osiowy pomiędzy osiami profili wynosi
maksymalnie 62,5 cm. Przycinając profile pionowe CW na długość należy uwzglednić niedokładności wymiarów
występujące w warunkach budowy. Profile CW powinny wchodzić w górny profil na co najmniej 15 mm, natomiast w
profilu dolnym UW powinny się opierać na jego mostku.

3. Umocowanie

Płyty należy przymocować do konstrukcji nośnej z profili CW i UW za pomocą wkrętów
FERMACELL Powerpanel w odległości 250 mm bez wcześniejszego nawiercania. W
pomieszczeniach, które muszą spełnić wyższe wymagania dotyczące ochrony przed korozją, jak
np. baseny, sauny, kuchnie przemysłowe lub mleczarnie, profile muszą być chronione środkami
odpowiednimi do wilgotnych pomieszczeń zgodnie z normą PN EN . Elementy mocujące również
muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony przed korozją. Do umocowania na drewnianych
konstrukcjach nośnych do ścian odpowiednie są wkręty FERMACELL Powerpanel (≤ 250 mm) lub
klamry w odleglości ≤ 200 mm.



4. Technika spoinowania

Przy łączeniu płyt Powerpanel H2O stosuje się technikę spoin klejonych, zarówno przy
połączeniach poziomych, jak i pionowych. Połączenia poziome są wykonywane bez podkładki z
drugiej strony i z przesunięciem 400 mm. Połączenia pionowe zawsze leżą na konstrukcji nośnej.
Aby uzyskać poprawną spoinę płyt, należy do klejenia płyt Powerpanel H2O stosować specjalny
klej do spoin FERMACELL. Klej ten jest dostępny w tubach o pojemności 310 ml lub w osłonkach
foliowych o pojemności 580 ml. Do klejenia nadają się krawędzie cięte fabrycznie. Płyty
FERMACELL Powerpanel H2O przycięte przy montażu muszą mieć ostre krawędzie i muszą być
absolutnie wyrównane.
Przy klejeniu spoiny należy dbać o to, aby na krawędziach nie znajdował się kurz oraz żeby klej
był nakładany na środek krawędzi płyty, a nie na konstrukcję nośną. Ważne jest, aby po
dociśnięciu obu płyt klej całkowicie wypełnił spoinę (nadmiar kleju musi być widoczny na spoinie).
W przypadku poszycia dwuwarstwowego płyty Powerpanel H2O są montowane z przesunięciem spoin (≥ 200 mm).
Technikę spoin klejonych stosuje się jedynie na wierzchniej (zewnętrznej) warstwie płyt. Na jeden metr spoin między
płytami zużyje się 20 ml kleju do spoin FERMACELL. W zależności od temperatury i wilgotności pomieszczenia klej
twardnieje po około 12 do 36 godzin, potem trzeba nadmiar kleju w całości usunąć. Do usunięcia nadmiaru kleju można
stosować zdzierak, szpachlę, szerokie dłuto lub pacę.

5. Powierzchnia

Najczęściej stosowaną wierzchnią aplikacją na płyty Powerpanel H2O jest okładzina z płyt glazurowanych. W obszarze
natrysków i w miejscach trwale poddawanych działaniu wilgoci należy najpierw bezpośrednio na płytę nałożyć system
uszczelniający FERMACELL. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania w pomieszczeniach wilgotnych zawiera
nowa broszura dla fachowców FERMACELL "Uszczelnienia". W miejscach, gdzie płyta Powerpanel H2O nie znajduje się
bezpośrednio w kontakcie z wodą, ale jest stosowana np. z powodu wysokiej wilgotności powietrza i nie jest pokryta
płytkami glazurowanymi, należy spoiny i elementy mocujące zaszpachlować szpachlą FERMACELL Powerpanel lub
otynkować. Ogólnie poleca się stosować do tynkowania lub szpachlowania lekką zaprawę, np. lekką zaprawę
FERMACELL. Oprócz tego płytę przygotowaną w taki sposób można tynkować cienką warstwą tynków strukturalnych i
filcowanych do grubości warstwy około 4 mm. Zależnie od wymagań stawianych powierzchni tynku wewnętrznego, na
niezagruntowaną płytę można nanieść warstwę lekkiej zaprawy FERMACELL o grubości warstwy 3 - 4 mm i zatrzeć ją.
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