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AQUAPANEL® Tyvek® 
Folie hidroizolantă
Etanșă la apă dinspre exterior, permite difuzia vaporilor din interior. 
Țesătură din fibre fine de polietilenă cu structură creponată.



AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de construcţie de la stadiul de proiect până la finalizare. 
Plăcile, accesoriile şi serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul dumneavoastră se va materializa 
aşa cum vă doriţi.

AQUAPANEL® este marca inregistrata a Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Knauf Gips SRL România 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Etj.4

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere 
în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în 
fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile 
asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă Knauf Gips SRL România.
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Dispunerea se face de jos în sus, perpendicular pe profilele verticale, prin su-
prapunere pe 10 cm; făcând posibilă evacuarea optimă a apei infiltrate către 
suprafața de conducere și evacuare. În cazul utilizării unor schelete portante din 
lemn acestea vor fi eficient protejate împotriva saturării cu apă.  

Datorită structurii creponate se împiedică în mod eficient formarea unui film de 
apă între placa de ciment AQUAPANEL® de exterior și AQUAPANEL® Tyvek® în 
acest fel fiind minimalizat pericolul apariției mucegaiului.

Prelucrare

AQUAPANEL® Tyvek® este o folie flexibilă pentru hidroizolații la sistemele din 
plăci de ciment. Etanșă la apă dinspre exterior, permite difuzia vaporilor din in-
terior. Se dispune ca suprafață de conducere a apei direct sub stratul de plăci de 
ciment AQUAPANEL® de exterior. Membarana difuzoare AQUAPANEL® Tyvek® 
este impermeabilă la ploaie dar deschisă pentru vapori, fiind folosită împotriva 
curentului şi umezelii. Rezistentă la condiţiile climaterice, puternică, permiţând 
evacuarea vaporilor din clădire.

Aplicare

Caracteristici ale materialului
Lățime aprox. 1.50 m

Lungime aprox. 75 m
Grosimea produsului = 
grosimea stratului 
funcțional

aprox. 220 μm

Coeficient Sd aprox. 0.03 m

functional: E (EN 13501-1,testat pe vata minerala și lemn)
Masa pe unitatea de 
suprafata

aprox. 82 g/m2

Aprox. 1.10 m2 / m2 perete

Acoperire

Mărimea sulului de 150 cm lățime și 75 m lungime

Depozitare la loc uscat şi ferit de îngheţ.
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