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AquaBoard 12.5 mm е специален вид гипсокартон съставен от
гипсова сърцевина подсилена със стъклени фибри и водоустойчиви силиконови 
добавки и е покрит с жълт стъклен воал за предотвратяване  появата на мухъл 
и абсорбцията на влага. 

Описание:

Дебелина 12,5 mm

Ширина 1200 mm

Дължина 2600 mm

Вид на канта заоблен (BA)

Тегло* 10,8 kg/m2 - 33,7 kg/плоскост

Клас по реакция на огън A2, s1-d0

Топлопроводимост (ʎ) 0,25 W/mk

Топлинно съпротивление (R) 0,05m2K/W

Абсорбция след 2 часа потапяне във 
вода (EN 520) < 3 %

Повърхностна абсорбция на вода след 2 
часа, тест на Cobb (EN 520) < 100 g/m2

Клас на абсорбция на вода H1

Паропропускливост (EN ISO 12572) μ = 11

Якост на огъване /надлъжно/ (EN 520) 7 N/mm2

Якост на огъване /напречно/ (EN 520) 3 N/mm2

Устойчивост на натиск 10 MPa

Изпитване при замръзване  -200C Не настъпват напуквания или 
други изменения

Устойчивост на мухъл, съгласно ASTM 
D32 73 Conidia Test Method

степен 10/10 = максимална 
устойчивост

Палетизиране 40 плоскости/палет

SAP код 4042830

Характеристики:

AquaBoard

* Посочените стойности са само информативни
Плоскостите отговарят на изискванията на стандарт SR EN 520+ A1: 2010.



Дълготрайност

Устойчив на хлор

Устойчив на влага

Устойчив на мухъл

Лесен за рязане,
закрепване и монтиране

Отлични технически 
характеристики

Сертифициране:
Система за управление на качеството сертифицирана съгласно ISO 9001: 2008.

Устойчивост на мухъл ASTM D32 73  
Устойчивост на хлорни пари TDC-0052-DIV CL00610.

Nr. A115/01.12.2013

Приложение:
AquaBord е специална плоскост за 
използване при условия на висока 
влага,като алтернатива на циментовите 
плоскости.
Вътрешно приложение:
▶ бани в обществени сгради
▶ ресторанти, столови
▶ басейни, сауни, гаражи, мазета
▶ помещения с изисквания за 
устойчивост на мухъл
Външно приложение:
▶ като фасадна обшивка с шпакловка 
и декоративна мазилка (за подробна 
информация виж брошура AquaBoard)
▶ като вътрешна обшивка на външна 
стена
▶ като фасадна плоскост част от 
топлоизолационна система
▶ за изграждане на тавани и преградни 
стени на открити тераси
▶ за облицовка на вътрешни 
повърхности на:
покриви, балкони, открити стрехи
▶ при проекти където е необходимо 
монтиране на система от гипсокартон 
преди изграждането на покрива или 
запечатване на сградата (срещу вода); 
за външни приложения е задължително 
използването на крайно защитно 
покртитие (термоизолационна система, 
вентилирана фасада, фасадна 
облицовка и др.)

Съхранение и 
транспорт:
Качествени облицовки с гипсокартон 
AquaBoard се гарантират при спазване 
на следните условия:
▶ плоскостите трябва да се 

транспортират с поставени вертикално 
странични ръбове или посредством 
използване на специални транспортни 
средства (колички, мотокари, камиони)
▶ плоскостите трябва да се съхраняват
върху палети или дървени 
дистанционери, поставени на равно 
разстояние от приблизително 50 см. 
Палетите трябва да се съхраняват 
върху сухи, гладки подове, за да се 
предотвратят повреди (деформиране 
или счупване)
▶ плоскостите AquaBoard могат да 
бъдат излагани на преки атмосферни 
условия до 6 месеца
▶ плоскостите трябва да се съхраняват 
и монтират при температури между 
5-40°C и относителна влажност 
максимум 70%
▶ не се препоръчва съхранение 
на пряка слънчева светлина за 
продължителен период от време
▶ когато съхранявате плоскостите, 
имайте предвид носимоспособността 
на пода. Например 40 плоскости с 
дебелина 12,5 мм имат приблизително 
натоварване от около 450 кг/м² върху 
пода.

Предпазни мерки:
Плоскостите 12,5 мм не са 
класифицирани като продукт с висока 
степен на опасност. Когато монтирате 
плоскостите, спазвайте общите за 
обекта правила за безопасност и 
здраве. Когато монтирате плоскостите, 
използвайте подходящи инструменти. 
Когато режете плоскостите, носете 
каска, ръкавици и предпазни очила.


