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ETICS

  Ventilated Facade application

 CD60

Be certain, 

choose AQUAPANEL®



Knauf Exterior Drywall System with AQUAPANEL® Technology Inside

AQUAPANEL ®

Knauf AQUAPANEL

AQUAPANEL ® Cement Board Outdoor



A1

  1200 mm3 m

       300 mm1 m

EN 124671150 kg m 3

EN 124679.6 MPa

   EN 3190.65 N mm2

EN 12467607 N

PH12

 4000-7000 N mm2

  ISO 10456  0.35 w/m.k

 7 10 -6 k

 ISO 1257266 µ

EN 318         65% - 85%  mm m0.23

EN 318   65% - 85%  mm m0.2

EN 13501A1

Easy Edge
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Illustrator grid gebruiken
1 omhoog = 2 naar rechts
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Knauf LDS  100/200



mm mm

L

m

" "

cm

 cm

cm

≤250 mm 

≥15 mm 



cm

Joint Filler - Grey

mm mm

mm mm cm

 cm

cm

cm

mm

mm mm

Cladding

mm

cm

5 mm

2 mm



L C

cm cm
30

50

T



cm

 cm

10 cm

cm
10 cm

10 cm



Ceiling 

a

< 1/3 a

≥ 5 cm

a

≥ 1/3 a
≤ 1/2 a  ≥ 5 cm

mm

mm



PVC

 PVC

PVC

 PVC

PVC

 PVC

PVC

 PVC

PVC

 PVC

PVC

 PVC

UW

UW

C

C 

 PVC

UW

UW

C

C 

 PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

 PVC

PVC

 PVC

PVC

 PVC

UW

UW

C

C 

 PVC

 PVC

 PVC

 PVC

 PVC



EN 13964

A

B

C

D

Z275

 Z100 C

gr m2

D

DIN 18168



CW

H

 P=Iwqcecgcp

[kN / m2] 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

0.50 400
600

A A A A A B B B B B B B B C C C

B B B B C C C C C D D D D D E E

0.60 400
600

A A A A B B B B B B C C C C C C

B B C C C C C D D D D D E E E E

0.70 400
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A A B B B B B B B C C C C C C D

B C C C C D D D D D E E E F F F

0.80 400
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0.90 400
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1.00 400
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C C D D D D E E E F F F F F G G

1.10 400
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B B B B C C C C C D D D D D E E

C D D D D E E E F F F F F G G G

1.20 400
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B B B C C C C C D D D D D E E E
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1.30 400
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  A          Knauf CW   75/50/06              

  B          Knauf CW 100/50/06          

  C          Knauf CW 125/50/06          

  D          Knauf CW 150/50/06          

  E     2 X Knauf CW 125/50/06          

  F     2 X Knauf CW 150/50/06          

  G    2 X Knauf  UA 125/40/20          
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 = cp



3-4 mm

600 mm
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kg/m2dB
W/m2k

CW 75AP12.5+CW75+2XFR12.560mm/50kg/m342F60480.56

CW 75AP12.5+CW75+2XFR1560mm/50kg/m347F60480.55

CW 100AP12.5+CW100+2XFR12.580mm/50kg/m345F60500.44

CW 100AP12.5+CW100+2XFR1580mm/50kg/m348F60500.44
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3-4 mm
5 mm

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنىسازه درز انقطاع

سازه نبشى (پیشنهادى)

سازه نبشى صفحات گچى محافظ کنج از داخل

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

خمیر درزبند

نوار عایق
نوار جداکننده ترن فیکس
بتونه درزگیر

عامل اتصال مناسب

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى
سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج در قسمت داخل

عایق الیاف معدنى
سازه UW کناف سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

 W384E-A1

3-4 mm
5 mm

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنىسازه درز انقطاع

سازه نبشى (پیشنهادى)

سازه نبشى صفحات گچى محافظ کنج از داخل

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

خمیر درزبند

نوار عایق
نوار جداکننده ترن فیکس
بتونه درزگیر

عامل اتصال مناسب

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى
سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج در قسمت داخل

عایق الیاف معدنى
سازه UW کناف سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

 W384E-BFU2

m

3-4 mm
5 mm

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنىسازه درز انقطاع

سازه نبشى (پیشنهادى)

سازه نبشى صفحات گچى محافظ کنج از داخل

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

خمیر درزبند

نوار عایق
نوار جداکننده ترن فیکس
بتونه درزگیر

عامل اتصال مناسب

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى
سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج در قسمت داخل

عایق الیاف معدنى
سازه UW کناف سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

 W384E-D1

3-4 mm
5 mm

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنىسازه درز انقطاع

سازه نبشى (پیشنهادى)

سازه نبشى صفحات گچى محافظ کنج از داخل

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

خمیر درزبند

نوار عایق
نوار جداکننده ترن فیکس
بتونه درزگیر

عامل اتصال مناسب

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى
سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج در قسمت داخل

عایق الیاف معدنى
سازه UW کناف سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

3-4 mm
5 mm

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنىسازه درز انقطاع

سازه نبشى (پیشنهادى)

سازه نبشى صفحات گچى محافظ کنج از داخل

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

خمیر درزبند

نوار عایق
نوار جداکننده ترن فیکس
بتونه درزگیر

عامل اتصال مناسب

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى
سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج در قسمت داخل

عایق الیاف معدنى
سازه UW کناف سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

3-4 mm
5 mm

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنىسازه درز انقطاع

سازه نبشى (پیشنهادى)

سازه نبشى صفحات گچى محافظ کنج از داخل

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

خمیر درزبند

نوار عایق
نوار جداکننده ترن فیکس
بتونه درزگیر

عامل اتصال مناسب

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى
سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج در قسمت داخل

عایق الیاف معدنى
سازه UW کناف سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

UW

CW

 W384E-B1

W384E-BFU1

 W384E-E1



W384E-HS1

 550 mm

 5 cm
x

Exterior wall construction between floors
single stud 07

نوار عایق

پوشش نهایى

آکواپنل خارجى

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

ستون

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

نوار عایق

نوار عایق

سازه CD60 کناف

سازه UD28 کناف

X =  حداکثر 1/3 عرض استاد
سازه CW کناف

W384E-VM1

 550 mm

 5 cm
x

Exterior wall construction between floors
single stud 07

نوار عایق

پوشش نهایى

آکواپنل خارجى

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

ستون

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

نوار عایق

نوار عایق

سازه CD60 کناف

سازه UD28 کناف

X =  حداکثر 1/3 عرض استاد
1 سازه CW کناف
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Note: Depending on regional
climate and national
requirements thermal bridges
have to be avoided or a different
solution chosen.

Exterior wall construction between floors
single stud 08

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عامل اتصال مناسب به کف
(مانند پیچ و رول پالگ

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

نوار جداکننده ترن فیکس کناف

ساختار کف سازى

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى

الیـه قیـرى مانند ایزوگام 
یا قیرگونى - عایق قیـرى

درزگیرى

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

سقف / کف سازه اى

سقف / کف سازه اى
عایق حرارتى

عایق 

سازه انتهاى اندود کارى

آکواپنل خارجى

سازه کمکى نبشى فوالدى

عایق الیاف معدنى

نوار عایق

پیچ ماکسى آکواپنل

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

عایق

ساختار کف سازى
A جزئیات اجرایى

A جزئیات اجرایى

X =حداکثر 1/3 عرض رانر
سازه UW کناف

 W384E-V2
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Note: Depending on regional
climate and national
requirements thermal bridges
have to be avoided or a different
solution chosen.

Exterior wall construction between floors
single stud 08

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عامل اتصال مناسب به کف
(مانند پیچ و رول پالگ

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

نوار جداکننده ترن فیکس کناف

ساختار کف سازى

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى

الیـه قیـرى مانند ایزوگام 
یا قیرگونى - عایق قیـرى

درزگیرى

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

سقف / کف سازه اى

سقف / کف سازه اى
عایق حرارتى

عایق 

سازه انتهاى اندود کارى

آکواپنل خارجى

سازه کمکى نبشى فوالدى

عایق الیاف معدنى

نوار عایق

پیچ ماکسى آکواپنل

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

عایق

ساختار کف سازى
A جزئیات اجرایى

A جزئیات اجرایى

X =حداکثر 1/3 عرض رانر
سازه UW کناف

 W384E-V1



 W384E-VMG2

L

 L  CW UA

 W384E-VOG1

 W384E-VMG1

دال بتنى

Exterior wall construction between floors
single stud 09

دال بتنى

عامل اتصال مناسب سقف سازه اىعامل اتصال مناسب

کناف CW سازه

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

جزئیات اجرایى آب بند در محل درز

الیه آب بند
 مخصوص آکواپنل

پوشش نهایى آکواپنل

صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند

صفحه روکش دار گچى

سازه UW کناف

سازه UA کناف

 CD60 سازه

 UD28 سازه

سازه UA کناف

سازه L شکل

سازه UA کناف مخصوص اتصال کشویى

سازه UA کناف

پیچ فقط به سازه UW متصل مى شود

سازه CD60 کناف

نوار عایق

آکواپنل خارجى

نوار عایق

 UW سازه

ورق پوششى فلزى

آکواپنل خارجى

سازه L شکل مخصوص 
اتصال کشویى

سازه L شکل مخصوص به 
منظور اتصال کشویى لغزان

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج

دال بتنى

Exterior wall construction between floors
single stud 09

دال بتنى

عامل اتصال مناسب سقف سازه اىعامل اتصال مناسب

کناف CW سازه

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

جزئیات اجرایى آب بند در محل درز

الیه آب بند
 مخصوص آکواپنل

پوشش نهایى آکواپنل

صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند

صفحه روکش دار گچى

سازه UW کناف

سازه UA کناف

 CD60 سازه

 UD28 سازه

سازه UA کناف

سازه L شکل

سازه UA کناف مخصوص اتصال کشویى

سازه UA کناف

پیچ فقط به سازه UW متصل مى شود

سازه CD60 کناف

نوار عایق

آکواپنل خارجى

نوار عایق

 UW سازه

ورق پوششى فلزى

آکواپنل خارجى

سازه L شکل مخصوص 
اتصال کشویى

سازه L شکل مخصوص به 
منظور اتصال کشویى لغزان

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج

دال بتنى

Exterior wall construction between floors
single stud 09

دال بتنى

عامل اتصال مناسب سقف سازه اىعامل اتصال مناسب

کناف CW سازه

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

جزئیات اجرایى آب بند در محل درز

الیه آب بند
 مخصوص آکواپنل

پوشش نهایى آکواپنل

صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند

صفحه روکش دار گچى

سازه UW کناف

سازه UA کناف

 CD60 سازه

 UD28 سازه

سازه UA کناف

سازه L شکل

سازه UA کناف مخصوص اتصال کشویى

سازه UA کناف

پیچ فقط به سازه UW متصل مى شود

سازه CD60 کناف

نوار عایق

آکواپنل خارجى

نوار عایق

 UW سازه

ورق پوششى فلزى

آکواپنل خارجى

سازه L شکل مخصوص 
اتصال کشویى

سازه L شکل مخصوص به 
منظور اتصال کشویى لغزان

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج



3-4 mm

20 mm

 550 mm *

 5 cm
x

Exterior wall construction between floors
double stud 13

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى

الیه آب بند مخصوص آکواپنلآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

نوار چسب دار دو طـرفه به منـظور 
نصب الیه آب بند مخصوص آکواپنل عایق الیاف معدنى آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عامل اتصال به صورت دوتایى

عامل اتصال به صورت دوتایى

محافظ کنج داخلـى ساخته شده
با شبـکه تورى یا کرنربید فلـزى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

ستون بتنىنوار جداکننده ترن فیکس

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج داخلى

سازه محافظ کنج

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

کناف CW سازه

سازه CW کناف

سازه CW کناف

X = حداکثر 1/3 عرض
ســــازه CW کنـــاف

3-4 mm

20 mm

 550 mm *

 5 cm
x

Exterior wall construction between floors
double stud 13

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى

الیه آب بند مخصوص آکواپنلآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

نوار چسب دار دو طـرفه به منـظور 
نصب الیه آب بند مخصوص آکواپنل عایق الیاف معدنى آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عامل اتصال به صورت دوتایى

عامل اتصال به صورت دوتایى

محافظ کنج داخلـى ساخته شده
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آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاع
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عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

ستون بتنىنوار جداکننده ترن فیکس
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صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج داخلى

سازه محافظ کنج

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

کناف CW سازه

سازه CW کناف

سازه CW کناف

X = حداکثر 1/3 عرض
ســــازه CW کنـــاف

3-4 mm

20 mm

 550 mm *

 5 cm
x

Exterior wall construction between floors
double stud 13

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى

الیه آب بند مخصوص آکواپنلآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

نوار چسب دار دو طـرفه به منـظور 
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عامل اتصال به صورت دوتایى

عامل اتصال به صورت دوتایى

محافظ کنج داخلـى ساخته شده
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ســــازه CW کنـــاف
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سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى
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X = حداکثر 1/3 عرض
ســــازه CW کنـــاف
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Exterior wall construction between floors
double stud 13

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى

الیه آب بند مخصوص آکواپنلآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

نوار چسب دار دو طـرفه به منـظور 
نصب الیه آب بند مخصوص آکواپنل عایق الیاف معدنى آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى
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محافظ کنج داخلـى ساخته شده
با شبـکه تورى یا کرنربید فلـزى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاع

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

ستون بتنىنوار جداکننده ترن فیکس

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
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سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

کناف CW سازه

سازه CW کناف

سازه CW کناف

X = حداکثر 1/3 عرض
ســــازه CW کنـــاف
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Exterior wall construction between floors
double stud 14

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندودکارى (آبچکان)

عایق رطوبتى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى
کف بتنى

سازه کمکى نبشى فوالدى

عامل اتصال مناسب

X = حداکثر 1/3 عرض
ســــازه UW کنـــاف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

ساختار کف سازى کناف

نوار جداکننده ترن فیکس



Exterior wall construction between floors
double stud, window connections Fenster 2

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

الیه آب بند مخصوص 
آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

سازه محافظ کنج

چسب یا خمیر درزبند منعطف
چسب یا خمیر درزبند منعطف

عایق الیاف معدنى

سازه محافظ کنجعایق الیاف معدنى
آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندود کارى

B جزئیات اجرایى
* SR نوار مخصوص

سازه انتهاى اندود کارى
B جزئیات اجرایى

مقیاس 1/2

آکواپنل خارجى

پوشش نهایى آکواپنل

* SR نوار مخصوص

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

پوشش نهایى آکواپنل

آکواپنل خارجى

پوشش نهایى آکواپنل

* SR نوار مخصوص

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچىصفحه روکش دار گچى

آکواپنل خارجى

سازه کمکى مانند قوطى فلزى

* SR نوار مخصوص

سازه کنج مانند قوطى فلزى

سازه کنج مانند قوطى فلزى

سازه کنج مانند قوطى فلزى

* SR نوار مخصوص

Exterior wall construction between floors
double stud, window connections Fenster 2
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سازه CW کناف
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ETICS

ETICS W384E - E - ETICS1

 ETICS W384E - VM - ETICS1

ETICS W384E - V - ETICS1

ETICS W384E - D - ETICS1

 ETICS: External Thermal Insulation Composite System

Exterior wall construction with ETICS 01

 5 cmx

 30
0 m

m

نبشى فلزى (پیشنهادى)

سازه محافظ کنج داخلى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص  
آکواپنـــل خارجـــــى 

اندود پوششى مخصوص  
آکواپنـــل خارجـــــى 

اندود سیمانى 
مخصوص  آکواپنـــل

اندود سیمانى مارموریت

عامل اتصال مناسب

خمیر درزبند

خمیر درزبند
نوار جداکننده ترن فیکس

آکواپنل خارجى

ترموفیکس

ترموفیکس

عایق ETICS کناف 
(XPS / EPS)

عایق الیاف معدنى / 
EPS  XPS

عایق الیاف معدنى

کرنربید فلزى یا سازه محافظ 
کنج متشکل از شبکه تـورى

فاصله پیچ مخصوص آکواپنل و بست ترموفیکس

سازه UW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ 
عایق الیاف معدنىکنج خارجى

آکواپنل خارجى
اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

سازه محافظ کنج

ترموفیکس

(XPS / EPS) کناف ETICS عایق

صفحه روکش دار گچى

Exterior wall construction with ETICS 02
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cm

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

پیچ ماکسى آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود سیمانى مخصوص آکواپنل

ترموفیکس

پوشش نهایى

(XPS / EPS) کناف ETICS عایق

عایق الیاف معدنى

سازه کمکى / نبشى فلزى

آکواپنل خارجى

سازه انهاى اندودکارى (آبچکان)

عایق رطوبتى

کف سازى

نوار جداکننده ترن فیکس

الیه بخاربند

سقف / کف سازه اى 
عایق الیاف معدنى

سازه CW کناف

سازه UW کناف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

خمیر درزبند

عامل اتصال مناسب
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سازه CW کناف

سازه CW کناف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ 
عایق الیاف معدنىکنج خارجى

آکواپنل خارجى
اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى
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(XPS / EPS) کناف ETICS عایق

صفحه روکش دار گچى
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Exterior wall construction infront of floors
double stud 03

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

عایق مقاوم در برابر فشار کناف
نبشى اتصال انتهاى استاد

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

نبشى اتصال انتهاى استاد

نبشى سازه کمکى فلزى

عامل اتصال مناسب

عامل اتصال مناسب

خمیر درزبند
نوار جداکننده ترن فیکس

کف سازى

عایق مقاوم در برابر فشار کناف
SR نوار مخصوص

الیه آب  بند مخصوص آکواپنل

نبشى اتصال انتهاى استاد

الیه آب  بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

نبشى سازه کمکى فلزى

ورق فلزى انتهاى دال / پودر بتنى
عامل اتصال مناسب

SR نوار مخصوص

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

عامل اتصال مناسب

خمیر درزبند

نوار جداکننده ترن فیکس
خمیر درزبند

عامل اتصال مناسب
صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى
عایق الیاف معدنى
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نبشى اتصال انتهاى استاد

الیه آب  بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

نبشى سازه کمکى فلزى

ورق فلزى انتهاى دال / پودر بتنى
عامل اتصال مناسب

SR نوار مخصوص

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

عامل اتصال مناسب

خمیر درزبند

نوار جداکننده ترن فیکس
خمیر درزبند

عامل اتصال مناسب
صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى
عایق الیاف معدنى

 W388E-VM1

 W388E-VM2



 W388E-VMS1

 W388E-ES1

Exterior wall construction infront of floors
double stud 04

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

ستون

ستون

سقف بتنى

پیچ ماکسى آکواپنل

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه L شکل مخصوص

ورق فلزى انتهاى دال / پودر بتنى

سازه کمکى - نبشى فلزى

عایق الیاف معدنى

سازه محافظ کنج

خمیر درزبند
نوار جداکننده ترن فیکس

نوار جداکننده ترن فیکس
خمیر درزبند

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

انکر بولت (سازه اى)

 UW سازه

 UW سازه

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف (اختیارى)

عایق مقاوم در برابر فشار کناف

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند

Exterior wall construction infront of floors
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اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

ستون

ستون

سقف بتنى

پیچ ماکسى آکواپنل

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه L شکل مخصوص

ورق فلزى انتهاى دال / پودر بتنى

سازه کمکى - نبشى فلزى

عایق الیاف معدنى

سازه محافظ کنج

خمیر درزبند
نوار جداکننده ترن فیکس

نوار جداکننده ترن فیکس
خمیر درزبند

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

انکر بولت (سازه اى)

 UW سازه

 UW سازه

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف (اختیارى)

عایق مقاوم در برابر فشار کناف

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند



Exterior wall construction infront of floors
double stud 05

عایق الیاف معدنى

سازه انتهایى (فالشینگ)

قاب پنجره

سازه انهتایى (قوطى فلزى)

سازه اتصال کمکى چوبى

سازه اتصال کمکى چوبى

ورق فلزى
تخته چوبى

سازه انتهاى اندودکارى

عایق الیاف معدنى

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه نبشى L شکل

سازه نبشى L شکل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

نوار عایق
پیچ ماکسى آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

نوار عایق

سازه محافظ کنج و آبچکان

پیچ ماکسى آکواپنل

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند

مقطع فلزى (سازه اى) که ایستایى 
آن محاسبه شده است

الیه بخاربند

سازه اتصال کمکى چوبى

ورق فلزى
قاب پنجره
قوطى فلزى (سازه انتهایى)

مقطع فلزى (سازه اى) که ایستایى 
آن محاسبه شده است

Exterior wall construction infront of floors
double stud 05

عایق الیاف معدنى

سازه انتهایى (فالشینگ)

قاب پنجره

سازه انهتایى (قوطى فلزى)

سازه اتصال کمکى چوبى

سازه اتصال کمکى چوبى

ورق فلزى
تخته چوبى

سازه انتهاى اندودکارى

عایق الیاف معدنى

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه نبشى L شکل

سازه نبشى L شکل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

نوار عایق
پیچ ماکسى آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

نوار عایق

سازه محافظ کنج و آبچکان

پیچ ماکسى آکواپنل

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند

مقطع فلزى (سازه اى) که ایستایى 
آن محاسبه شده است

الیه بخاربند

سازه اتصال کمکى چوبى

ورق فلزى
قاب پنجره
قوطى فلزى (سازه انتهایى)

مقطع فلزى (سازه اى) که ایستایى 
آن محاسبه شده است

 W388E-FE - VO1

 W388E-FE - VU1



 Ventilated Facade application

 W682E - V1

 W682 - H1

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment

1/4 h

1/4 h

1/4 h

1/4 h

21

سازه فلزى کناف

بتونه درزگــیرى مخصوص 
همراه  به  خارجى  آکواپنل 
    10cm نوار درزگیر با عرض

انــدود ســیمانى مخصــوص 
آکواپنل خارجى

عامل اتصال مناسب

پیچ ماکسى آکواپنل

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه فلزى کناف
اندود ســـیمانى مخصوص 
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى سازه نبشى (عامل نگهدارنده)
پیچ ماکسى آکواپنل

عامل اتصال مناسبعایق الیاف معدنى

سازه نبشى (عامل نگهدارنده)

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment

1/4 h

1/4 h

1/4 h

1/4 h

21

سازه فلزى کناف

بتونه درزگــیرى مخصوص 
همراه  به  خارجى  آکواپنل 
    10cm نوار درزگیر با عرض

انــدود ســیمانى مخصــوص 
آکواپنل خارجى

عامل اتصال مناسب

پیچ ماکسى آکواپنل

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه فلزى کناف
اندود ســـیمانى مخصوص 
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى سازه نبشى (عامل نگهدارنده)
پیچ ماکسى آکواپنل

عامل اتصال مناسبعایق الیاف معدنى

سازه نبشى (عامل نگهدارنده)



 5
 cm

 
 10

 cm

 20 mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 22

عامل اتصال مناسب
سازه نبشى (عامل نگهدارنده)

سازه فلزى کنافعایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى
سازه درز انقطاع

مخصوص  پوششـــى  اندود 
آکواپنل خارجى

عامل اتصال مناسب

سازه نبشى (عامل نگهدارنده)

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه فلزى کناف
سازه محافظ کنج

اندود پوششـــى مخصوص 
آکواپنل خارجى

 W682-BFU1

 W682-E1



 W684T-SO - V1

 W684T-SO - V2 W684T- V1

 W684T-SO - V2

mi
n8

0 m
ax

16
0

600 mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 23

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

سازه CW کناف

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندودکارى (آبچکان)

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه نبشى (عامل نگه دارنده)

سازه نبشى عامل نگه دارنده

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

 30mm میزان همپوشانى بیشتر از

پوشش ابتداى نما

آکواپنل خارجى

SN25 پیچ ماکسى آکواپنل

ماکســى  پیــچ 
SN25 آکواپنل

سازه آلومینیومى

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه UW کناف

mi
n8

0 m
ax

16
0

600 mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 23

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

سازه CW کناف

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندودکارى (آبچکان)

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه نبشى (عامل نگه دارنده)

سازه نبشى عامل نگه دارنده

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

 30mm میزان همپوشانى بیشتر از

پوشش ابتداى نما

آکواپنل خارجى

SN25 پیچ ماکسى آکواپنل

ماکســى  پیــچ 
SN25 آکواپنل

سازه آلومینیومى

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه UW کناف

mi
n8

0 m
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16
0

600 mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 23

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

سازه CW کناف

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندودکارى (آبچکان)

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه نبشى (عامل نگه دارنده)

سازه نبشى عامل نگه دارنده

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

 30mm میزان همپوشانى بیشتر از

پوشش ابتداى نما

آکواپنل خارجى

SN25 پیچ ماکسى آکواپنل

ماکســى  پیــچ 
SN25 آکواپنل

سازه آلومینیومى

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه UW کناف

mi
n8

0 m
ax

16
0

600 mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 23

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

سازه CW کناف

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندودکارى (آبچکان)

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه نبشى (عامل نگه دارنده)

سازه نبشى عامل نگه دارنده

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

 30mm میزان همپوشانى بیشتر از

پوشش ابتداى نما

آکواپنل خارجى

SN25 پیچ ماکسى آکواپنل

ماکســى  پیــچ 
SN25 آکواپنل

سازه آلومینیومى

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه UW کناف



50
mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 24

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

سازه فلزى

آکواپنل خارجى

سازه محافظ کنج / 
(کرنربید مخصوص آکواپنل 
ساخته شده از شبکه تورى)

آکواپنل خارجى

سازه فلزى

سازه فلزى

سازه مخصوص با امکان عبور هوا

سازه انتهاى اندودکارى

نوار عایق رطوبتى مخصوص کناف
(LDS ساختار)

سازه انتهاى اندودکارى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

سازه نبشى سوراخ دار
سازه فلزى

50
mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 24

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

سازه فلزى

آکواپنل خارجى

سازه محافظ کنج / 
(کرنربید مخصوص آکواپنل 
ساخته شده از شبکه تورى)

آکواپنل خارجى

سازه فلزى

سازه فلزى

سازه مخصوص با امکان عبور هوا

سازه انتهاى اندودکارى

نوار عایق رطوبتى مخصوص کناف
(LDS ساختار)

سازه انتهاى اندودکارى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

سازه نبشى سوراخ دار
سازه فلزى

50
mm

ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 24

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

سازه فلزى

آکواپنل خارجى

سازه محافظ کنج / 
(کرنربید مخصوص آکواپنل 
ساخته شده از شبکه تورى)

آکواپنل خارجى

سازه فلزى

سازه فلزى

سازه مخصوص با امکان عبور هوا

سازه انتهاى اندودکارى

نوار عایق رطوبتى مخصوص کناف
(LDS ساختار)

سازه انتهاى اندودکارى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

سازه نبشى سوراخ دار
سازه فلزى

50
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ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 24

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

سازه فلزى

آکواپنل خارجى

سازه محافظ کنج / 
(کرنربید مخصوص آکواپنل 
ساخته شده از شبکه تورى)

آکواپنل خارجى

سازه فلزى

سازه فلزى

سازه مخصوص با امکان عبور هوا

سازه انتهاى اندودکارى

نوار عایق رطوبتى مخصوص کناف
(LDS ساختار)

سازه انتهاى اندودکارى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

سازه نبشى سوراخ دار
سازه فلزى

50
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ventilated, non ventilated, cladding, refurbishment 24

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

سازه فلزى

آکواپنل خارجى

سازه محافظ کنج / 
(کرنربید مخصوص آکواپنل 
ساخته شده از شبکه تورى)

آکواپنل خارجى

سازه فلزى

سازه فلزى

سازه مخصوص با امکان عبور هوا

سازه انتهاى اندودکارى

نوار عایق رطوبتى مخصوص کناف
(LDS ساختار)

سازه انتهاى اندودکارى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

سازه نبشى سوراخ دار
سازه فلزى

 W684-FE - VO1

  W684T-E1  W684T-D1

  W684T-FE - VU1

 W684T-DA - VO1
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IDEA  |  DESIGN  |  PLAN  |  REALISATION  |  COMPLETION

AQUAPANEL ®  is a technologically advanced building system. 
Because it’s a system, it involves clear step-by-step process 
from design idea to project completion. AQUAPANEL ®  cement 
board panels, accessories and services work in unison – you 
can be certain that your project will all come  
together as planned.

WWW.AQUAPANEL.COM


