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ΠΊΣΤΟΠΟΊΗΤΊΚΑ:

ΑΨΟΓΗ ΠΟΊΟΤΗΤΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 

Τα προϊόντα της Technogips Pro έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιούν 
και να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
προτύπων και η ποιότητά τους ελέγχεται συνεχώς από αυστηρούς 
εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους παραγωγής. 

Όλα τα προϊόντα Technogips Pro εναρμονίζονται με τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 305/2011 σχετικά 
με τις διαδικασίες πιστοποίησης και διακίνησης των δομικών 
υλικών. 

ΕΛΑΧΊΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ. ΕΛΑΧΊΣΤΕΣ ΕΠΊΒΛΑΒΕΊΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ.
Η παραγωγική γραμμή υψηλής τεχνολογίας ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας. Το φυσικό αέριο αποτελεί 
την κύρια πηγή ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία των γυψοσανίδων Technogips Pro, περιορίζοντας σε 
πολύ μεγάλο βαθμό τις επιβλαβείς εκπομπές.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊΤΑΊ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΊ. 
Τόσο για τις γυψοσανίδες όσο και για τις συσκευασίες των έτοιμων κονιαμάτων. Αυτό βοηθά όχι μόνο στην 
προστασία των δασών αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή νέου χαρτιού. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
Οι γυψοσανίδες που δεν ικανοποιούν τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, κόβονται σε λωρίδες και αντικαθιστούν τις
ξύλινες παλέτες μεταφοράς των γυψοσανίδων. Τα έτοιμα κονιάματα γύψου ανακυκλώνονται. 

ΠΕΡΊΕΧΟΜΕΝΑ:
ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΕΣ ______________________________________04.
Τύπος А _______________________________________________05.
Τύπος H2 _____________________________________________06.
Τύπος DFH2 _________________________________________07.
Τύπος DF _____________________________________________08.
Sound Comfort Extra Τύπος DF  ________________09.
Titan Board  __________________________________________10.
Blue Board   __________________________________________12.
Εφαρμογή του BlueBoard ________________________13.

ΕΤΟ ΊΜΑ ΚΟΝ ΊΑΜΑΤΑ ΓΥΨΟΥ _________________15.
FIX _____________________________________________________16.
FUGA __________________________________________________18.
FUGA HYDRO _______________________________________20.
FUGA & FINISH Light ______________________________22.
SATEN ________________________________________________24.
SPRINT _______________________________________________26.
SPRINT PLUS _______________________________________27.
ΓΥΨΟΣ ΟΊΚΟΔΟΜΗΣ ______________________________30.

ΠΡΟΦΊΛ, ΒΊΔΕΣ ΚΑΊ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ______________________________________33.
Premium Profi le ____________________________________34.
Βίδαs __________________________________________________36.
Amchors _____________________________________________38.
Αξεσουάρ ____________________________________________39. 
Super Premium προϊόντα
με αντιδιαβρωτική επίστρωση  _______________47.
Θυρίδες επίσκεψης _______________________________54.
Permabase  __________________________________________55.
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ΓΊΑΤΊ ΝΑ ΕΠΊΛΕΞΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣ;
9 ΣΗΜΕΊΑ ΠΟΥ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΓΊΑ ΤΗΝ ΞΗΡΆ ΔΌΜΗΣΗ

Βασικά πλεονεκτήματα της ξηράς δόμησης αποτελούν η ταχύτητα και η ευκολία κατασκευής. Με βάση τις 
σύγχρονες μεθόδους εργασίας, ο χρόνος κατασκευής της τοιχοποιίας ξηράς δόμησης είναι 3 έως 4 φορές 
συντομότερος σε σχέση με τη συμβατική τοιχοποιία (οπτοπλινθοδομή). Τα συστήματα της Technogips Pro 
εγγυώνται τη γρήγορη και αποτελεσματική κατασκευή, με χαμηλότερο κόστος εργασίας.

Επιπλέον:

 Ελαφριές και εύκολες στην κοπή και την τοποθέτηση
 Τοποθετούνται σε μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένα προφίλ ή επικολλώνται απευθείας σε

 τοιχοποιία με την κόλλα γύψου FIX
 Δημιουργούν μια λεία, σταθερή και ανθεκτική επιφάνεια, έτοιμη για φινίρισμα.  
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για πυροπροστασία
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για ηχομόνωση
 Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας
 Ίδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας έως 60%

ΤΥΠΟΥ A
ΑΠΛΗ ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΑ 

ΔΟΚΊΜΑΣΜΕΝΗ ΛΥΣΗ. ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 

Πάχος*  Πλάτος* (mm) Μήκος* (mm) Βάρος   (kg/m2) Φύλλα/παλέτα

9.5 mm 1200 2000, 2500, 2600 6.80 70

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 8.20 60

12.5 mm 600 2000 8.20 60

15.0 mm 1200 2000 11.50 50

18.0 mm* 1200 2000 13.00 40

*Η Technogips Pro παράγει προσαρμοσμένα μεγέθη κατόπιν ζήτησης

скосен кант (Аk)Λοξά άκρα (AK)

Η γυψοσανίδα τύπου Α προορίζεται για εφαρμογή σε 
εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για τοιχοποιίες 
διαμερισματοποίησης, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, 
επενδύσεις και ψευδοροφές σε χώρους με φυσιολογικά 
επίπεδα υγρασίας. 

Ταξινόμηση και πιστοποιητικά:

EN 520:2004 + А1:2009

Τύπος А

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Premium Profi le  Z140 Αιχμηρή βίδα Υλικό αρμολόγησης FUGA   και 
Χαρτοταινία αρμολόγησης

1. Κάθε σταγόνα μετράει
Σε σύγκριση με τη συμβατική 

τοιχοποιία, η ξηρά δόμηση εξοικονομεί 
95% νερό. Η συμβατική τοιχοποιία 
απαιτεί περισσότερο νερό, αυξάνοντας 
έτσι σημαντικά τους χρόνους 
αναμονής κατά την εκτέλεση των 
εργασιών.

2. Μειωμένο βάρος
Οι τοιχοποιίες ξηράς δόμησης έχουν 

από 8 έως 10 φορές μικρότερο βάρος 
σε σχέση με τις συμβατικές, γεγονός 
που περιορίζει σημαντικά τα φορτία 
που λαμβάνει ο φέρων οργανισμός του 
κτιρίου. 

3. Επιπεδότητα επιφάνειας
Οι γυψοσανίδες δημιουργούν μια 

απολύτως λεία και ομοιόμορφη 
επιφάνεια , έτοιμη να δεχτεί το τελικό 
διακοσμητικό φινίρισμα χωρίς να 
απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι εκτέλεσης 
των εργασιών. 

4. Ευκολία επισκευής και
συντήρησης 

Σε αντίθεση με τη συμβατική 
δόμηση, οι κατασκευές γυψοσανίδας 
μπορούν, με περιορισμένες εργασίες 
καθαίρεσης, εύκολα και γρήγορα, να 
αποξηλωθούν ή να επισκευαστούν. 

6. Ελευθερία στον
σχεδιασμό 

Διευκολύνουν τον διαχωρισμό 
των χώρων, ανάλογα με τις 
ανάγκες και  τις επιθυμίες του 
χρήστη. Οι ελαφρές διαχωριστικές 
τοιχοποιίες και οροφές 
προσαρμόζονται στο ύφος του 
εκάστοτε σχεδιαστή και στις 
απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.  

8. Θερμική άνεση
Ο πετροβάμβακας που 

τοποθετείται στην κατασκευή  
προσφέρει άριστη θερμομόνωση 
που συμβάλει στη διατήρηση 
σταθερών θερμοκρασιών στο 
χώρο. 

5. Πυροπροστασία
Τα ολοκληρωμένα συστήματα 

τοιχοποιίας και οροφών 
εξασφαλίζουν την απαραίτητη 
πυροπροστασία βάσει των αναγκών 
της εκάστοτε κατασκευής.  

7. Ακουστική άνεση
Οι τοιχοποιίες και οροφές ξηράς 

δόμησης εγγυώνται ηχομόνωση 
από ανεπιθύμητους θορύβους.

9.Περιβαλλοντική
συνείδηση
Όλοι οι τύποι γυψοσανίδων 
παράγονται από γύψο και 
ανακυκλωμένο χαρτί – γεγονός 
που συνεπάγεται εξοικονόμηση 
των εξαντλήσιμων φυσικών 
πόρων.  
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Πάχος* Πλάτος* (mm) Μήκος* (mm) Βάρος  (kg/m2) Φύλλα/παλέτα

9.5 mm 1200 2600 6.80 70

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 2800, 3000 8.80 60

12.5 mm 600 2000 8.80 60

15.0 mm* 1200 2000 13.00 50

18.0 mm* 1200 2000 15.00 40

*Η Technogips Pro παράγει προσαρμοσμένα μεγέθη κατόπιν ζήτησης

  Έχει όλα τα πλεονεκτήματα και τις ιδιότητες της απλής γυψοσανίδας 
  Αυξημένη αντίσταση στην υγρασία, Τύπος H2
  Δημιουργεί ένα γερό και σταθερό υπόστρωμα, κατάλληλο για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων

    σε χώρους με υψηλή υγρασία
  Ελαφριές και εύκολες στην κοπή και την τοποθέτηση
  Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας. 
 Ίδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας έως και 70% για σύντομα   

     χρονικά διαστήματα

ΤΥΠΟΥ H2
Άνθυγρη γυψοσανίδα

Η άνθυγρη γυψοσανίδα προορίζεται για εφαρμογή σε 
εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για τοιχοποιίες 
διαμερισματοποίησης, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, 
επενδύσεις και ψευδοροφές σε χώρους με υψηλά επίπεδα 
υγρασίας για σύντομο χρονικό διάστημα, όπως κουζίνες 
οικιακής χρήσης, μπάνια, δωμάτια πλυντηρίων κ.λπ.

ΑΝΘΕΚΤΊΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΊΑ. ΑΨΟΓΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

скосен кант (Аk)Λοξά άκρα (AK)

EN 520:2004 + А1:2009

 Υψηλή πυκνότητα γύψου στον πυρήνα για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - Τύπος D
  Αυξημένη αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες - Τύπος F
 Αυξημένη αντίσταση στην υγρασία - Τύπος H2
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για πυροπροστασία
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για ηχομόνωση
 Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας
 Ίδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας έως και 70% για σύντομα 

χρονικά διαστήματα

ΤΥΠΟΥ DFH2
Ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα

Η ανθυγροπυράντοχη γυψοσανίδα προορίζεται για εφαρμογή 
σε εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για τοιχοποιίες 
διαμερισματοποίησης, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, 
επενδύσεις και ψευδοροφές σε χώρους με υψηλά επίπεδα 
υγρασίας για σύντομα χρονικά διαστήματα παράλληλα με 
υψηλές απαιτήσεις πυροπροστασίας όπως δημόσιες κουζίνες, 
αποδυτήρια, εργαστήρια κ.λπ. 

ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΊΑ ΚΑΊ ΥΓΡΑΣΊΑ. ΑΨΟΓΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

скосен кант (Аk)Λοξά άκρα (AK)

EN 520:2004 + А1:2009

Πάχος* Πλάτος* (mm) Μήκος* (mm) Βάρος  (kg/m2) Φύλλα/παλέτα

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 3000 10.0 60

15 mm 1200 2000, 2500, 2600, 3000 12.0 50

*Η Technogips Pro παράγει προσαρμοσμένα μεγέθη κατόπιν ζήτησης

Τύπος H2 Τύπος DFH2

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Premium Profi le  Z140 Αιχμηρή βίδα Ανθυγρο υλικό αρμολόγησης FUGA 
hydro  και  Υαλοταινία αρμολόγησης

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Premium Profi le  Z140 Αιχμηρή βίδα Ανθυγρο υλικό αρμολόγησης FUGA 
hydro  και  Υαλοταινία αρμολόγησης

Ταξινόμηση και πιστοποιητικά: Ταξινόμηση και πιστοποιητικά:
EPD VER
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Πάχος* Πλάτος* (mm) Μήκος* (mm) Βάρος  (kg/m2) Φύλλα/παλέτα

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 10.00 60

12.5 mm 600 2000 10.00 60

15.0 mm 1200 2000 12.50 50

18.0 mm* 1200 2000 15.00 40

*Η Technogips Pro παράγει προσαρμοσμένα μεγέθη κατόπιν ζήτησης

 Έχει όλα τα πλεονεκτήματα και τις ιδιότητες της απλής γυψοσανίδας
 Υψηλή πυκνότητα γύψου στον πυρήνα για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - Τύπος D
 Αυξημένη αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες - Τύπος F
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για πυροπροστασία
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για ηχομόνωση
 Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας

ΤΥΠΟΥ DF
Πυράντοχη γυψοσανίδα

Η πυράντοχη γυψοσανίδα προορίζεται για εφαρμογή σε 
εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για τοιχοποιίες 
διαμερισματοποίησης, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, 
επενδύσεις και ψευδοροφές σε χώρους με υψηλές 
απαιτήσεις πυροπροστασίας και ηχομόνωσης όπως διάδρομοι 
εκκένωσης, κλιμακοστάσια, βιομηχανικοί χώροι κ.λπ. 

ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΊΑ. ΑΨΟΓΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 

скосен кант (Аk)Λοξά άκρα (AK)

EN 520:2004 + А1:2009

Τύπος DF

 Παρέχετε υψηλά επίπεδα ηχομόνωσης σε τοιχοποιίες και οροφές
 Υψηλή πυκνότητα γύψου για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - Τύπος D
  Αυξημένη αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες - Τύπος F
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για πυροπροστασία
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για ηχομόνωση
 Παρέχει ένα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας

SOUND COMFORT EXTRA ΤΥΠΟΥ DF
Ηχομονωτική και Πυράντοχη Γυψοσανίδα

Η ηχομονωτική γυψοσανίδα προορίζεται για εφαρμογή 
σε εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για τοιχοποιίες 
διαμερισματοποίησης, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, 
επενδύσεις και ψευδοροφές σε χώρους με υψηλές 
απαιτήσεις πυροπροστασίας και ηχομόνωσης όπως διάδρομοι 
εκκένωσης, κλιμακοστάσια, βιομηχανικοί χώροι κ.λπ. 

ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΊ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 

скосен кант (Аk)Λοξά άκρα (AK)

EN 520:2004 + А1:2009

Τύπος DF

Πάχος* Πλάτος* (mm) Μήκος* (mm) Βάρος  (kg/m2) Φύλλα/παλέτα

12.5 mm 1200 2000, 2600 12.00 40

15 mm 1200 2000 14.00 40

*Η Technogips Pro παράγει προσαρμοσμένα μεγέθη κατόπιν ζήτησης

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Premium Profi le  Z140 Αιχμηρή βίδα Υλικό αρμολόγησης FUGA   
και Χαρτοταινία αρμολόγησης

Υλικό αρμολόγησης FUGA   

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Premium Profi le  Z140 Αιχμηρή βίδα Υλικό αρμολόγησης FUGA   
και Χαρτοταινία αρμολόγησης

Ταξινόμηση και πιστοποιητικά:Ταξινόμηση και πιστοποιητικά:
EPD VER

IF
IE

D

EPD Verifi ed
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Πάχος* Πλάτος* (mm) Μήκος* (mm) Βάρος  (kg/m2) Φύλλα/παλέτα

12.5 mm 1200 2000, 2600 13.00 40

*Η Technogips Pro παράγει προσαρμοσμένα μεγέθη κατόπιν ζήτησης

 Υψηλή πυκνότητα γύψου για καλύτερη ηχομόνωση και σταθερότητα - Τύπος D
 Αυξημένη αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες - Τύπος F

 Εξαιρετική αντίσταση στην υγρασία, την μούχλα και τους μύκητες - Τύπου H1
 Ανθεκτική σε κρούσεις και γρατσουνιές - Τύπου I
 Εξαιρετική αντοχή και διατήρηση διαστάσεων - Τύπου R
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για πυροπροστασία
 Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας για ηχομόνωση
 Παρέχει ενα υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας
 Ίδανική για εσωτερική χρήση σε χώρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας έως και 90% για σύντομα 

χρονικά διαστήματα και εξασφαλισμένο αερισμό.

TITAN BOARD Τύπος DFH1IR
Premium board 

Η γυψοσανίδα Titan Board τύπου DFH1IR είναι υψηλών 
μηχανικών αντοχών που προορίζεται για εφαρμογή σε 
εσωτερικά συστήματα ξηράς δόμησης για τοιχοποιίες 
διαμερισματοποίησης, αυτοφερόμενες τοιχοποιίες, επενδύσεις 
και ψευδοροφές σε χώρους με πολύ υψηλές απαιτήσεις 
πυροπροστασίας, ηχομόνωσης, αντοχής στην υγρασία και πολύ 
υψηλών μηχανικών αντοχών. Η Titan Board είναι ιδανική για 
χρήση σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία και άλλα μεγάλα 
εμπορικά κτίρια. 

ΑΣΦΑΛΕΊΑ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΊ ΑΝΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 

скосен кант (Аk)Λοξά άκρα (AK)

EN 520:2004 + А1:2009

Τύπος DFH1IR

 πυροπροστασία  θερμική άνεση           ελευθερία σχεδιασμού

 ηχομόνωση          υγιές περιβάλλον   εύκολη εγκατάσταση

 πυροπροστασία                    θερμική άνεση                           ελευθερία σχεδιασμού

 ηχομόνωση                            υγιές περιβάλλον                     εύκολη εγκατάσταση

 πυροπροστασία                    θερμική άνεση                           ελευθερία σχεδιασμού

 ηχομόνωση                            υγιές περιβάλλον                     εύκολη εγκατάσταση

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Premium Profi le  Z140 TITAN Βίδα 
TN 3.9х25/35 

Υλικό αρμολόγησης FUGA  
και Χαρτοταινία αρμολόγησης

Ταξινόμηση και πιστοποιητικά:
EPD VER

IF
IE

D

EPD Verifi ed



ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΕΣ | 1312 |   ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΕΣ

Η σανίδα εξωτερικής χρήσης BlueBoard τύπου GMFH1IR 
είναι μια σανίδα πολύ υψηλών αποδόσεων που προορίζεται 
για χρήση σε υψηλής ποιότητας κατασκευές ξηράς δόμησης 
άκαυστων συστημάτων προσόψεων (τοίχοι, επενδύσεις, γείσα) 
και τοιχοποιίες διαμερισματοποίησης σε χώρους με πολύ 
υψηλές απαιτήσεις για πυροπροστασία, ηχομόνωση, αντοχή 
στην υγρασία και πολύ υψηλών μηχανικών αντοχών, όπως 
δημόσιες τουαλέτες, καμπίνες ντους, χώρους χαλάρωσης, 
SPA και χώρους με πισίνες.

правоъгълен кант (Sk)правоъгълен кант (Sk)

2.2.
1.

Αντίδραση στην φωτιά: Κατηγορία A1 Άκαυστη και 
πυράντοχη– Τύπος F
Εξαιρετική αντίσταση στην υγρασία, την μούχλα και 
τους μύκητες –  Τύπος H1

Πάχος* Πλάτος* (mm) Μήκος* (mm) Βάρος  (kg/m2) Φύλλα/παλέτα

12.5 mm 1200 2000 11.50 40

*Η Technogips Pro παράγει προσαρμοσμένα μεγέθη κατόπιν ζήτησης

  Επιτρέπει την κατασκευή εξωτερικών τοίχων με τη μέθοδο της ξηράς δόμησης – αυξάνει το
     ωφέλιμο εμβαδόν των κτιριακών χώρων

  Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία – κατάλληλη επένδυση για εσωτερικούς τοίχους και οροφές σε
     χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας.  (συμπεριλαμβάνεται η συμπύκνωση)

  Ανθεκτική στη μούχλα και τα άλγη – το υαλοΰφασμα δεν περιέχει οργανικές ουσίες και εμποδίζει 
     την ανάπτυξή τους

  Άριστες μηχανικές αντοχές – ο ενισχυμένος πυρήνας σε συνδυασμό με το υψηλών αντοχών    
     υαλοΰφασμα εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή σε κάθε πλάκα. Παρέχει σταθερότητα έως 30 kg/   
     m² για την επίστρωση με κεραμικά πλακίδια με συγκολλητικό υλικό

  Δημιουργεί σταθερές και ανθεκτικές κατασκευές– με εξαιρετική αντοχή σε κρούση και κάμψη
  Ίδανική για εξωτερική χρήση καθώς και για εσωτερική χρήση σε περιοχές με αυξημένα επίπεδα 

     υγρασίας έως και 90% και εξασφαλισμένο αερισμό

BLUE BOARD Τύπος GMFH1IR
Premium board  

ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΗ ΛΥΣΗ ΓΊΑ ΠΡΟΣΟΨΕΊΣ. ΑΨΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΊΦΟΡΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Κάθετα άκρα (VK)

EN 15283-1:2008

Ταξινόμηση και πιστοποιητικά:

Τύπος GMFH1IR Class А1
non-combustible 
board

Ανθεκτική σε κρούσεις και γρατσουνιές – Τύπος I 
Εξαιρετική αντοχή και διατήρηση διαστάσεων – Τύπος R

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

SUPER PREMIUM C4 ή C5 profi le  Blue Board Βίδα 
TB 3.9х30 

Ανθυγρο υλικό αρμολόγησης FUGA 
hydro και Υαλοταινία αρμολόγησης*

ια βέλτιστα αποτελέσματα, 

*για εσωτερική χρήση

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΟΕΞΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΩΝ

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ / ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΟΒΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ETICS)

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ ΜΕ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΣΤΑ ΓΕΙΣΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Εφαρμογές: 

EPD VER
IF

IE
D

 

EPD Verifi ed
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Τα έτοιμα κονιάματα γύψου της Technogips Pro παράγονται απο υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη και πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων για χρήση εντός σπιτιού , καθώς επίσης: 

ΓΊΑΤΊ ΝΑ ΕΠΊΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑ
ΕΤΟΊΜΑ ΚΟNIΑΜΑΤΑ ΓΥΨΟΥ;
9 ΣΗΜΕΊΑ ΠΟΥ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΓΊΑ ΤΑ ΕΤΟΊΜΑ ΚΟΝΊΑΜΑΤΑ ΓΥΨΟΥ

1.  Εγγύηση ποιότητας.  
Δημιουργούν μια ιδανική επιφάνεια, 
έτοιμη  για  φινίρισμα  και  τελικές 
επενδύσεις. Το φωτεινό χρώμα της 
ολοκληρωμένης επιφάνειας μειώνει 
τα έξοδα  για την τελική βαφή.

4. Πυραντοχή.    
Τα  έτοιμα κονιάματα γύψου  έχουν 
υψηλή αντοχή στη φωτιά και 
επιβραδύνουν τη διάδοσή της. 
Περιέχουν   νερό   σε   κρυσταλλική
μορφή που απελευθερώνεται όταν
η επιφανειακή θερμοκρασία φτάσει
τους 100 °C. 

5. Εξοικονόμηση χρόνου.  
Δεν απαιτούν μεγάλη ποσότητα νερού 
κατά την ανάμειξη,   μειώνοντας τον   
χρόνο αναμονής μεταξύ των σταδίων 
εφαρμογής των υλικών.

6. Ευκολία στη χρήση. 
Τα έτοιμα κονιάματα γύψου της 
Technogips Pro προσφέρουν   
ευκολία στην προετοιμασία   και   την   
εφαρμογή. Αρκεί μόνο η προσθήκη 
νερού και  η  καλή  ανάμειξη ώστε το 
προϊόν να είναι έτοιμο προς χρήση.

7. Οικονομία.
Είναι οικονομικά και αποτελεσματικά. 
Μικρή ποσότητα προϊόντος επαρκεί 
για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών, 
με άψογο αποτέλεσμα.

8. Αντοχή στις 
ρηγματώσεις.
Τα έτοιμα κονιάματα γύψου  της
Technogips Pro εμφανίζουν 
περιορισμένη συρρίκνωση, 
γεγονός που εγγυάται τον 
ελάχιστο  κίνδυνο ρηγματώσεων.

9. Άνεση στη μεταφορά.
Οι  χάρτινες  συσκευασίες  των 
μειγμάτων  σε 5, 25 και 30 κιλά 
διευκολύνουν την  μεταφορά 
τους.

2.  Υγιείς χώροι.   
Τα έτοιμα κονιάματα γύψου  της 
Technogips Pro ρυθμίζουν τα 
επίπεδα υγρασίας στους χώρους 
και εξασφαλίζουν ένα υγιές 
περιβάλλον με ελεγχόμενη 
υγρασία.    

3. Βελτιωμένες 
θερμομονωτικές ιδιότητες. 
Τα  έτοιμα κονιάματα γύψου 
της Technogips Pro έχουν πολύ 
χαμηλή θερμική αγωγιμότητα - λ 
= 0,34 W/(mK) σε σύγκριση με 
συμβατικά μείγματα ασβέστη και 
τσιμέντου. 
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ΚΟΛΛΑ ΓΥΨΟΥ

ΊΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.
Η κόλλα γύψου FIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

συγκόλληση όλων των ειδών γυψοσανίδων σε επιφάνειες 
τοιχοποιίας από μπετόν, πορομπετόν, τούβλο κ.α. σε 
χώρους με φυσιολογικές συνθήκες υγρασίας.

Άριστη συγκόλληση στο υπόστρωμα

Υψηλή αντοχή 

Ταχεία ωρίμανση 

Εύκολη και αποτελεσματική 
εργασιμότητα

Ανοικτός χρόνος εργασιμότητας: 
50 λεπτά 

Αναλογία ανάμειξης  
Κάλυψη/

συσκεαυσία Κατανάλωση
Τεμάχια/

παλέτα 
Βάρος/ 
παλέτα   

25 kg ~13 l νερό / 25 kg ~ 5 m2 / 25 kg ~ 5 kg / m2 40 1000 kg

 Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους με επαρκή αερισμό. 
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση έως 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
 Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά.  
 Η έκθεση του προϊόντος σε υγρασία μπορεί να δημιουργήσει σκληρά κομμάτια και να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητά 

του καθώς και να διαφοροποιήσει τον χρόνο ωρίμανσης.

 Δεν επιτρέπεται η χρήση της κόλλας FIX για επικόλληση γυψοσανίδων σε οροφές και πρέκια.  
 Να μην χρησιμοποιείται σε χώρους με αυξημένη συνθήκες υγρασίας.
 Δε συστήνεται η χρήση της κόλλας FIX για άλλα υλικά εκτός από γυψοσανίδες. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΓΥΨΟΥ FIX

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Γυψοσανίδες 
Τύπου Α

Γυψοσανίδες 
Τύπου DF

Υλικό αρμολόγησης
FUGA

50

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ ΓΥΨΟΥ FIX
1. Προετοιμασία υποστρώματος: Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Παλαιότερες, σαθρές 
επικαλύψεις θα πρέπει να αφαιρεθούν. Σε υποστρώματα χαμηλής απορροφητικότητας εφαρμόστε πρώτα ένα κατάλληλο 
αστάρι για βελτιωμένη πρόσφυση.

2. Ανάμειξη:  Γεμίστε ένα καθαρό δοχείο με την κατάλληλη ποσότητα νερού (για συσκευασία των 25 κιλών/ 13 λίτρα 
νερό). Προσθέστε αργά και σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα της κόλλας γύψου FIX, έτσι ώστε το περιεχόμενο του 
σακιού να υπερβεί κατά 1-2 mm την επιφάνεια του νερού. Αφήστε το μείγμα να αντιδράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια 
αναμείξτε με το χέρι ή με ηλεκτρικό αναδευτήρα (400-800 στροφές/λεπτό) μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα 
χωρίς σβώλους.

     

     

     

Υλικό αρμολόγησης FUGA
Γυψοσανίδα

Λωρίδα κόλλας γύψου
Υπόστρωμα 
(σκυρόδεμα / οπτοπλινθοδομή)

Υλικό αρμολόγησης FUGA
Γυψοσανίδα

Σημειακή επικόλληση με κόλλα γύψου FIX
Υπόστρωμα (σκυρόδεμα / οπτοπλινθοδομή)

Υλικό αρμολόγησης FUGA
Γυψοσανίδα

Κόλλα γύψου FIX
Υπόστρωμα 
(σκυρόδεμα / οπτοπλινθοδομή)

1)

2)

3)

Υλικό αρμολόγησης FUGA

Υπόστρωμα (σκυρόδεμα / οπτοπλινθοδομή)

Υλικό αρμολόγησης FUGA

Υπόστρωμα 
(σκυρόδεμα / οπτοπλινθοδομή)

Υλικό αρμολόγησης FUGAΥλικό αρμολόγησης FUGA

Υλικό αρμολόγησης FUGA
Γυψοσανίδα

Υλικό αρμολόγησης FUGA

Υλικό αρμολόγησης FUGA

3. Εφαρμογή: 
Ανάλογα με την επιπεδότητα του υποστρώματος, 

εφαρμόστε με τους εξής τρόπους:
α) Για υποστρώματα με απόκλιση έως 10 mm, 

εφαρμόστε την κόλλα γύψου FIX με την μέθοδο της 
περιμετρικής λωρίδας επάνω στην γυψοσανίδα με 
οδοντωτή   σπάτουλα.   Ανάλογα   με   το   Βάροσ   της 
γυψοσανίδας που τοποθετείτε, προσθέστε εγκάρσια 
στην επιφάνεια της μία ή δυο λωρίδες κόλλας. 

β) Για υποστρώματα με απόκλιση μεταξύ 10-20 
mm, εφαρμόστε την κόλλα σημειακά, με διάμετρο κάθε 
σημείου 10 εκ. Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων θα 
πρέπει να είναι 30-40 εκ. ως προς την οριζόντια αλλά 
και ως προς την κάθετη διάταξη.  Η εφαρμογή μπορεί 
να γίνει είτε στο υπόστρωμα είτε στο πίσω μέρος της 
γυψοσανίδας αναλόγως το μέγεθος της. 

γ)  Για υποστρώματα   με απόκλιση μεγαλύτερη των   
20mm,    κόψτε και κολλήστε λωρίδες γυψοσανίδας 
πλάτους ≥ 100 mm στο προετοιμασμένο υπόστρωμα.
Εφαρμόστε την κόλλα  FIX στις τοποθετημένες 
λωρίδες γυψοσανίδας    με μια οδοντωτή σπάτουλα και 
στην συνέχεια κολλήστε τα φύλλα της γυψοσανίδας 
όπως περιγράφεται στην 1η περίπτωση.

Κατά την τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα 
πρέπει να τοποθετούνται αποστάτες πάχους περίπου 
100mm στο δάπεδο , προκειμένου να δημιουργηθεί 
αρμός για τις συστολοδιαστολές τους.  

EN 14496:2017

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ:

 Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να 
αλλοιωθούν σημαντικά οι ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του προϊόντος.

 Τα μείγματα θα πρέπει να  εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος και του 
περιβάλλοντος κυμαίνεται από +5°C έως +30° C.

  Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού του χώρου  
εργασίας. 

 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

δοχείο αλφαδοπήχης ηλεκτρικός αναδευτήρας οδοντωτή σπάτουλα μυστρί
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ΥΛΊΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΊΟΠΊΣΤΗ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Το υλικό αρμολόγησης FUGA είναι ένα προϊόν γύψου για την χειροκίνητη  
αρμολόγηση των γυψοσανίδων, με οπλισμό ταινίας αρμού. Ο FUGA είναι 
επίσης κατάλληλος για εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια των γυψοσανίδων 
ή για την πλήρωση μικρών ρωγμών.

Εξασφαλίζει ισχυρή και σταθερή 
αρμολόγηση μεταξύ των 
γυψοσανίδων

Χρόνος εργασιμότητας: 
60 λεπτά.

Κατάλληλο για στοκάρισμα 
ολόκληρης της επιφάνειας

Οικονομικό και εύκολο στην 
εφαρμογή

Άριστο φινίρισμα και 
πλήρωση των αρμών

Περιορισμένη συρρίκνωση 
κατά την ωρίμανση

60

Αναλογία ανάμειξης Κάλυψη/συσκ Κατανάλωση
Τεμάχια/

παλέτα   
Βάρος/ 
παλέτα   

25 kg ~13.5 l νερό / 25kg ~ 83 m2 / 25 kg ~ 0.3 kg / m2 40 1000 kg

5 kg ~2.8 l νερό / 5kg ~ 16 m2 / 5 kg ~ 0.3 kg / m2 120 600 kg

 Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους με επαρκή αερισμό.
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση έως 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
 Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά.  
 Η  έκθεση του προϊόντος σε υγρασία μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητά του.

 Χρησιμοποιήστε σε χώρους με κανονικά επίπεδα υγρασίας. 
 Για χώρους με αυξημένη υγρασία χρησιμοποιήστε το υλικό αρμολόγησης FUGA HYDRO.
 Κατάλληλο για αρμολόγηση γυψοσανίδων, καθώς και για σοβάτισμα ολόκληρης της επιφάνειάς τους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΥΛΊΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ FUGA

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Γυψοσανίδες 
Τύπου Α

Γυψοσανίδες 
Τύπου DF

Υλικό φινιρίσματος για 
εφαρμογή με το χέρι SATEN

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΊΚΟΥ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ FUGA

1. Προετοιμασία πριν την αρμολόγηση: Η τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, να έχει ελεγχθεί 
η σταθερότητά τους και το υπόστρωμα να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Στη σωστή τοποθέτηση των γυψοσανίδων, 
οι κεφαλές των βιδών θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στη γυψοσανίδα, ακριβώς κάτω από την επιφάνειά της, χωρίς να 
προεξέχουν.

2. Ανάμειξη: Γεμίστε ένα καθαρό πλαστικό δοχείο με την κατάλληλη ποσότητα νερού (για συσκευασία των 25 κιλών/ 
13- 14 λίτρα νερό). Προσθέστε αργά και σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα του υλικού αρμολόγησης FUGA, έτσι ώστε το 
μείγμα της γύψου να βρίσκεται κατά 1-2 mm κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αφήστε το μείγμα να αντιδράσει για 3-5 
λεπτά. Στη συνέχεια αναμείξτε με το χέρι ή με ηλεκτρικό αναδευτήρα (400-600 στροφές/λεπτό) μέχρι να δημιουργηθεί ένα 
ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.

3. Αρμολόγηση: Πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

1) ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΊΟ
Εφαρμόστε  επαρκή  ποσότητα  έτοιμου  μείγματος  στον
αρμό  και  πιέστε  καλά  με  τη  σπάτουλα,  έτσι  ώστε  να
γεμίσει  πλήρως  ο  αρμός.  Στη  συνέχεια  τοποθετήστε
την ταινία οπλισμού πιέζοντας την προς την επιφάνεια
της γυψοσανίδας με μια σπάτουλα. 
Εφαρμόστε   μία   δεύτερη   στρώση  έτοιμου   μείγματος 
του    υλικού αρμολόγησης στην ταινία οπλισμού, με 
προσοχή ώστε το  υλικό να περιοριστεί στη ζώνη του 
αρμού. Αφήστε το υλικό να στεγνώσει  πλήρως,  έως  και  
24  ώρες  ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΊΟ
Εφαρμόστε μια ακόμα στρώση του υλικού αυτή τη 
φορά με Πλάτοσ 50-60mm από το τέλος του αρμού της 
γυψοσανιδας προκειμένου να δημιουργηθεί μια επίπεδη 
επιφάνεια μεταξύ της περιοχής των αρμών και της 
συνολικής επιφάνειας. 

Τελικό φινίρισμα: Για άψογο τελικό αποτέλεσμα 
συστήνεται το φινίρισμα στο σύνολο της επιφάνειας των 
γυψοσανίδων με το υλικό φινιρίσματος SATEN!

EN 13963:2015

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ:

 Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να 
αλλοιωθούν σημαντικά οι ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του προϊόντος.

 Τα μείγματα θα πρέπει να  εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος και του 
      περιβάλλοντος κυμαίνεται από +5°C έως +30° C.

 Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού του χώρου εργασίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ηλεκτρικός
αναδευτήρας σπάτουλα σπάτουλα φινιρίσματος Banjoμηχανή 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

50 mm 50 mm

∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
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ΑΝΘΥΓΡΟ ΥΛΊΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΊΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Το FUGA hydro είναι ένα άνθυγρο προϊόν γύψου για την χειροκίνητη 
αρμολόγηση των γυψοσανίδων με οπλισμό ταινίας αρμών σε χώρους με 
υψηλά επίπεδα υγρασίας.

60

Ανθεκτικό στην υγρασία

Χρόνος εργασιμότητας: 60 λεπτά.

Κατάλληλο για φινίρισμα ολόκληρης της 
επιφάνειας σε χώρους με αυξημένα ποσοστά 
υγρασίας
Εξασφαλίζει ισχυρή και σταθερή αρμολόγηση 
μεταξύ των γυψοσανίδων

Άριστο φινίρισμα και πλήρωση των αρμών 

Οικονομικό και  εύκολα στην εφαρμογή

Περιορισμένη συρρίκνωση κατά την ωρίμανση 

Αναλογία ανάμειξης Κάλυψη/συσκ Κατανάλωση
Τεμάχια/

παλέτα   
Βάρος/ 
παλέτα 

5 kg ~2.8 l νερό / 5 kg ~ 16 m2 / 25 kg ~ 0.3 kg / m2 120 600 kg

 Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους με επαρκή αερισμό.
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση έως 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
 Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά. 
 Η  έκθεση του προϊόντος σε υγρασία μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητά του.

 Κατάλληλο για χώρους με αυξημένη υγρασία όπως μπάνια, κουζίνες, εργαστήρια, κ.ά. 
 Χαρακτηρίζεται από το διακριτικό πράσινο χρώμα του!
 Ακατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΊΑ ΤΟ ΥΛΊΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ FUGA hydro

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Γυψοσανίδες 
Τύπου Η2

Σανίδα εξωτερικής 
χρήσης BlueBoard

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΊΚΟΥ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ FUGA hydro

1. Προετοιμασία πριν την αρμολόγηση: Η τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, να έχει ελεγχθεί 
η σταθερότητα τους και το υπόστρωμα να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Στη σωστή τοποθέτηση των γυψοσανίδων, 
οι κεφαλές των βιδών θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στη γυψοσανίδα, ακριβώς κάτω από την επιφάνειά της, χωρίς να 
προεξέχουν.

2. Ανάμειξη:  Γεμίστε ένα καθαρό πλαστικό δοχείο με την κατάλληλη ποσότητα νερού (για συσκευασία των 5 κιλών/ 2,8 
λίτρα νερό). Προσθέστε αργά και σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα του υλικού αρμολόγησης FUGA HYDRO, έτσι ώστε το 
μείγμα της γύψου να βρίσκεται κατά 1-2 mm κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αφήστε το μείγμα να αντιδράσει για 10-15 
λεπτά. Στη συνέχεια αναμείξτε με το χέρι ή με ηλεκτρικό αναδευτήρα (400-600 στροφές/λεπτό) μέχρι να δημιουργηθεί ένα 
ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους

3. Αρμολόγηση: Πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

1) ΠΡΩΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ Q1
Εφαρμόστε  επαρκή  ποσότητα  έτοιμου  μείγματος  στον 
αρμό  και  πιέστε  καλά  με  τη  σπάτουλα,  έτσι  ώστε  να 
γεμίσει  πλήρως  ο  αρμός.  Στη  συνέχεια  τοποθετήστε 
την ταινία οπλισμού πιέζοντας την προς την επιφάνεια της 
γυψοσανίδας με μια σπάτουλα. Εφαρμόστε μια δεύτερη 
στρώση του έτοιμου μείγματος του υλικού αρμολόγησης 
στην ταινία οπλισμού, με προσοχή ώστε το  υλικό να 
περιοριστεί στη ζώνη του αρμού. Αφήστε το υλικό να 
στεγνώσει  πλήρως,  έως  και  24  ώρες  ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες .

2) ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΊΠΕΔΟ Q2
Εφαρμόστε   μια ακόμα στρώση του υλικού αυτή τη 
φορά με Πλάτοσ 50-60mm από το τέλος του αρμού της 
γυψοσανιδας προκειμένου να δημιουργηθεί μια επίπεδη 
επιφάνεια μεταξύ της περιοχής των αρμών και της 
συνολικής επιφάνειας. 
 
Τελικό φινίρισμα: Για άψογο τελικό αποτέλεσμα συστήνεται 
στοκάρισμα στο σύνολο της επιφάνειας των γυψοσανίδων 
με το υλικό αρμολόγησης FUGA HYDRO!

EN 13963:2015

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ:

 Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να αλλοιωθούν 
σημαντικά οι ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του προϊόντος.

  Τα μείγματα θα πρέπει να  εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος και του περιβάλλοντος 
κυμαίνεται από +5°C έως +30° C.

 Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού του χώρου εργασίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

δοχείο
ηλεκτρικός 

αναδευτήρας
οδοντωτή 
σπάτουλα μυστρίσπάτουλα

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

50 mm 50 mm

∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
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ΥΛΊΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΊΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΊ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.
Το FUGA & FINISH είναι ένα έτοιμο προς χρήση υλικό που καλύπτει 

όλες τις ανάγκες της αρμολόγησης των γυψοσανίδων  καθώς και το 
τελικό φινίρισμα για διαφόρους τύπους υποστρώματος.

Έτοιμο προς χρήση , κατάλληλο για 
πολλαπλές χρήσεις

Κατάλληλο για χειροκίνητη εφαρμογή 
ή με χρήση μηχανής

Ολόλευκο χρώμα και λεία επιφάνεια 
χωρίς το παραμικρό ίχνος σκόνης

Άριστο φινίρισμα για γυψοσανίδες 
για τα επίπεδα Q3-Q4 ή σε βασικά 
επιχρίσματα

Εξασφαλίζει ισχυρή και σταθερή 
αρμολόγηση για τα επίπεδα Q1-Q2

Καταναλωση για
 αρμολογηση

Καταναλωση για
 φινιρισμα

Τεμαχια / 
παλετα

Βάρος / 
παλετα

20 kg ~ 0.4 kg / m2 ~ 1.0 kg / m2 33 бр. 660 kg

 Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους με επαρκή αερισμό
 Προστατεύστε από τον παγετό και την υπερθέρμανση καθώς επίσης και από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία.
 Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά.
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 

 Μετά από το άνοιγμα του δοχείου, το υλικό θα πρέπει να αναμειχθεί με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Εάν κρίνεται απαραίτητο, 
το μείγμα μπορεί να αραιωθεί. 

 Κατάλληλο για την τοποθέτηση των μεταλλικών γωνιόκρανων στις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες. 
 Είναι κατάλληλο για την αρμολόγηση των γυψοσανίδων καθώς και για το τελικό φινίρισμα. 
 Για χώρους με αυξημένη υγρασία χρησιμοποιήστε το υλικό αρμολόγησης FUGA HYDRO.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΊΑ ΤΟΝ FUGA & FINISH:

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με:

Γυψοσανίδες
Τύπου Α

Χαρτοταινία αρμών

NEW

 Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να αλλοιωθούν σημαντικά οι 
ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του προϊόντος.

 Τα μείγματα θα πρέπει να  εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος 
      και του περιβάλλοντος κυμαίνεται από +8°C έως +30° C

 Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού 
      του χώρου εργασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΊΚΟΥ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΊ ΦΊΝΊΡΊΣΜΑΤΟΣ FUGA & FINISH

1. Προετοιμασία του υποστρώματος: Η τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, να έχει ελεγχθεί 
η σταθερότητά τους και το υπόστρωμα να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Στη σωστή τοποθέτηση των γυψοσανίδων, 
οι κεφαλές των βιδών θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στη γυψοσανίδα, ακριβώς κάτω από την επιφάνειά της, χωρίς να 
προεξέχουν.

2. Ανάμειξη:  Μετά από το άνοιγμα του δοχείου, το υλικό θα πρέπει να αναμειχθεί με ηλεκτρικό αναδευτήρα. Εάν κρίνεται 
απαραίτητο, το μείγμα μπορεί να αραιωθεί: για χειροκίνητη εφαρμογή αραιώστε με περίπου 200ml νερό για το δοχείο των 
20kg. Για εφαρμογή με μηχανή αραιώστε με περίπου 400ml νερό για το δοχείο των 20kg προκειμένου να πετύχετε την 
επιθυμητή σύσταση του προϊόντος.

3. Εφαρμογή – Επίπεδα Q1, Q2, Q3, Q4

1) Επίπεδο Q1
Εφαρμόστε  επαρκή  ποσότητα  έτοιμου  μείγματος  στον αρμό  και  πιέστε  καλά  με  τη  σπάτουλα,  έτσι  ώστε  να 
γεμίσει  πλήρως  ο  αρμός.  Στη  συνέχεια  τοποθετήστε την ταινία οπλισμού πιέζοντας την προς την επιφάνεια της 
γυψοσανίδας με μια σπάτουλα. Αφήστε το υλικό να ωριμάσει για 24 ώρες, μέχρι να στεγνώσει πλήρως. 

2) Επίπεδο Q2
Εφαρμόστε   μια δεύτερη στρώση του υλικού αυτή τη φορά με Πλάτοσ 50-60mm από το τέλος του αρμού της 
γυψοσανιδας προκειμένου να δημιουργηθεί μια επίπεδη επιφάνεια μεταξύ της περιοχής των αρμών και της συνολικής 
επιφάνειας 

3) Επίπεδο Q3
Με κάθετες κινήσεις και κρατώντας την σπάτουλα υπό γωνία 30° εφαρμόστε και απλώστε μια λεπτή στρώση του 
υλικού. Συνήθως 1-2 κινήσεις επαρκούν για να εξομαλυνθεί η επιφάνεια, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο 
εφαρμόστε λίγο ακόμα από το υλικό.  Αν χρειαστεί θα μπορούσατε να λειάνετε την επιφάνεια με ένα υαλόχαρτο μετά 
από την ωρίμανση του υλικού.

4) Επίπεδο Q4
Εάν οι απαιτήσεις για την ποιότητα της τελικής επιφάνειας είναι μεγάλες, τότε θα πρέπει να προχωρήσετε στο επίπεδο 
Q4. Με κάθετες κινήσεις εφαρμόστε μια ακόμα στρώση από το υλικό με Πάχος 3 mm. Συνήθως με 1-2 κινήσεις θα 
εξομαλύνεται όλες τις ατέλειες, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο μπορείτε να προσθέσετε λίγο ακόμα από το 
μείγμα. Μετά από την πλήρη ωρίμανση του υλικού μπορείτε να το λειάνετε με ένα υαλόχαρτο.

Επιπλέον πληροφορίες :
Το συνιστώμενο μέγεθος των ακροφύσιων της μηχανής κυμαίνεται απο 527 έως 531. Ίσχύς: 100 bar. 

EN 13963:2015

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ:

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ηλεκτρικός αναδευτήρας banjoΣπάτουλα φινιρίσματοςσπάτουλα μηχανή
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ΥΛΊΚΟ ΦΊΝΊΡΊΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΊΑ ΕΠΊΠΕΔΟΤΗΤΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 
Το SATEN είναι λεπτόκοκκο προϊόν φινιρίσματος με βάση τη γύψο για 

εφαρμογή με το χέρι σε διάφορα υποστρώματα. Δημιουργεί μια λεία επιφάνεια 
υψηλής ποιότητας σε εσωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, έτοιμη για τελικές 
διακοσμητικές επικαλύψεις.

60 Χρόνος εργασιμότητας: 60 λεπτά

Εφαρμογή σε χώρους με κανονικές 
συνθήκες υγρασίας
Για την επισκευή ρωγμών έως 5 mm 
και ρωγμών επάνω στις γυψοσανίδες ή 
σε άλλες επιφάνειες

Δημιουργεί μια απολύτως 
λεία επιφάνεια

Ίδανικό ως τελικό λεπτόκκοκο 
φινίρισμα διαφόρων επιφανειών

Οικονομικό υλικό λόγω της λεπτής 
στρώσης που απαιτείται για την εφαρμογή

Αναλογία ανάμειξης Κάλυψη/συσκ Κατανάλωση
Τεμάχια/

παλέτα 
Βάρος/
παλέτα 

25 kg ~18 l νερό / 25 kg ~ 29 m2 / 25 kg ~ 0.85 kg / m2  / 1 mm 40 1000 kg

10 kg ~7.5 l νερό / 10 kg ~ 11 m2 / 5 kg ~ 0.85 kg / m2  / 1 mm 60 600 kg

 Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική ανέπαφη συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους με επαρκή αερισμό. 
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση έως 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες με την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά. 
 Η έκθεση του προϊόντος σε υγρασία μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητά του.

 Μέγιστο Πάχος ανά στρώση εφαρμογής είναι τα 5 mm.
 Ο ανοιχτός χρόνος εργασιμότητας για το φινίρισμα της επιφάνειας είναι 60 λεπτά.
 Να μην χρησιμοποιείται σε χώρους με αυξημένη υγρασία.
 Για τέλειο και λείο φινίρισμα συστήνεται το σοβάτισμα στο σύνολο της επιφάνειας των γυψοσανίδων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΊΑ ΤΟ ΥΛΊΚΟ ΦΊΝΊΡΊΣΜΑΤΟΣ SATEN 

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με: 

Γυψοσανίδες 
Τύπου Α

Γυψοσανίδες 
Τύπου DF

Υλικό αρμολόγησης 
FUGA

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΊΚΟΥ ΦΊΝΊΡΊΣΜΑΤΟΣ SATEN
1. Προετοιμασία υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Θα πρέπει να έχουν 
αφαιρεθεί σαθρά σημεία και παλαιότερες επικαλύψεις. Σε υποστρώματα χαμηλής απορροφητικότητας εφαρμόστε πρώτα 
ένα κατάλληλο αστάρι για να βελτιώσετε την πρόσφυση. 

2. Ανάμειξη:  Γεμίστε ένα καθαρό πλαστικό δοχείο με την κατάλληλη ποσότητα νερού (για συσκευασία των 25 κιλών/ 15 
λίτρα νερό). Προσθέστε αργά και σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα SATEN, έτσι ώστε το μείγμα γύψου να βρίσκεται 1-2 
mm κάτω από το επίπεδο του νερού. Αφήστε το μείγμα να αντιδράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια αναμείξτε με το χέρι ή με 
ηλεκτρικό αναδευτήρα (400-600 στροφές/λεπτό) μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους. 

3. Φινίρισμα σε 3 βήματα: 

1) Πρώτο βήμα: 

Εφαρμόστε μια στρώση του υλικού με Πάχος από 1 έως 3 mm. 
Η κίνηση της σπάτουλας θα πρέπει να γίνεται από κάτω προς 
τα πάνω με κλίση περίπου 30° στην επιφάνεια εφαρμογής. Με 
κυκλικές κινήσεις προς τη μία κατεύθυνση (είτε μόνο αριστερά, 
είτε μόνο δεξιά, χωρίς ποτέ να δημιουργείται πλήρης κύκλος) 
ξεκινήστε το σπατουλάρισμα του τοίχου. Περιμένετε έως 
ότου το υλικό στεγνώσει ελαφρώς και στη συνέχεια λειάνετε 
με καθαρή σπάτουλα μέχρι να πετύχετε μια απολύτως λεία 
επιφάνεια. Σε κάθε κίνηση να απομακρύνετε από τη σπάτουλα 
το περίσσιο υλικό.

2) Δεύτερο βήμα: 

Κάθε επόμενη στρώση θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον έχει 
στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη. Εφαρμόστε με τον ίδιο 
τρόπο όπως στο πρώτο βήμα αλλά με ελαφρώς περισσότερη 
πίεση, έτσι ώστε το Πάχος της στρώσης να μην υπερβεί το 1 
mm. Με μία ή δύο επιπλέον κινήσεις καλύψτε τυχόν ρωγμές 
και βαθουλώματα, προσθέτοντας επιπλέον υλικό εάν κρίνεται 
απαραίτητο. Μετά από την ωρίμανση του εφαρμοσμένου 
υλικού, εάν χρειάζεται, μπορείτε να  λειάνετε την επιφάνεια 
με γυαλόχαρτο. Λειάνετε προσεκτικά τυχόν τραχιά σημεία και 
γεμίστε με υλικό τυχόν ρωγμές,  χρησιμοποιώντας την μικρή 
σπάτουλα.

3) Τρίτο βήμα : 

Για να δημιουργήσετε μια απολύτως λεία επιφάνεια, 
εφαρμόστε και τρίτη στρώση , στοκάροντας εκ νέου ολόκληρη 
την επιφάνεια με αραιωμένο μείγμα.  

EN 13279-2:2014

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΛΕΊΑ:

 Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να 
αλλοιωθούν σημαντικά οι ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του προϊόντος.

 Τα μείγματα θα πρέπει να  εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος και του 
περιβάλλοντος κυμαίνεται από +8°C έως +30° C.

 Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού του χώρου 
εργασίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

δοχείο ηλεκτρικός 
αναδευτήρας

μεταλλική 
σπάτουλα μυστρίσπάτουλα
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Αναλογία ανάμειξης Κάλυψη/συσκ Κατανάλωση
Τεμάχια/ 

παλέτα   
Βάρος/
παλέτα 

30 kg ~18 l νερό / 30 kg ~ 2,7÷3 m2 / 30 kg ~ 11 kg / m2  / 10 mm 40 1200 kg

ΑΡΊΣΤΗ ΕΛΑΣΤΊΚΟΤΗΤΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 
Ο SPRINT είναι γυψοσοβάς για εφαρμογή με μηχανή (ή χειροκίνητα) 

σε εσωτερικές τοιχοποιίες  και  οροφές  σε  χώρους  με  φυσιολογικά 
επίπεδα  υγρασίας. Δημιουργεί επιφάνειες έτοιμες για βαφή, επικόλληση 
εφαρμογή διακοσμητικού σοβά ή προϊόντων φινιρίσματος. Κατάλληλος 
για όλα τα είδη μηχανών εκτόξευσης λεπτόκοκκων επιχρισμάτων.

Κατάλληλο για εφαρμογή με μηχανή ή με το 
χέρι

Έως  και  30%  πιο  ελαφρύ  από το  συμβατικό 
μείγμα σοβά με τσιμέντο και ασβέστη

Δημιουργεί λεία τελική επιφάνεια   

Ίδανικό για εφαρμογή σε υποστρώματα από οπτοπλινθοδομή (διάτρητα τούβλα),
διακοσμητικά τούβλα, τσιμεντόλιθους και επιφάνειες σκυροδέματος με καλή 
πρόσφυση

Υψηλή περιεκτικότητα γύψου – μέγιστη ελαστικότητα, χωρίς ρηγματώσεις

Υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας

Χρόνος εργασιμότητας: 100 λεπτά

ΓΊΑ ΊΔΑΝΊΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΟΝ ΓΥΨΟΣΟΒΑ 
SPRINT ΜΕ: Υλικό φινιρίσματος 

SATEN

 Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους με επαρκή 
αερισμό.

 Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση έως 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
 Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και 

χρησιμοποιείται σωστά. 
 Η  έκθεση του προϊόντος σε υγρασία μπορεί να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητά του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SPRINT & SPRINT PLUS)

ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΑ ΛΕΊΑ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑ, 
ΜΕΊΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Ο SPRINT PLUS είναι ελαφροβαρής γυψοσοβάς για εφαρμογή με 
μηχανή (ή χειροκίνητα), μίας στρώσης σε εσωτερικές τοιχοποιίες  και  
οροφές  σε  χώρους με φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας. Τα πρόσμικτα 
περλίτη εγγυώνται την ταχύτητα στην εφαρμογή και την οικονομία στην 
κατανάλωση. Δημιουργεί επιφάνειες έτοιμες για βαφή, επικόλληση 
εφαρμογή διακοσμητικού σοβά ή προϊόντων φινιρίσματος. Κατάλληλος 
για όλα τα είδη μηχανών εκτόξευσης λεπτόκοκκων επιχρισμάτων.

Η επεξεργασία με βρεγμένο τριβείο 
επιτυγχάνει μια λεία επιφάνεια και καταργεί 
την ανάγκη για επιπλέον σοβάτισμα.

Δημιουργεί λεία τελική επιφάνεια

Πιο οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή

Έως και 30% ελαφρύτερο από το συμβατικό μείγμα σοβά με τσιμέντο και ασβέστη 

Ίδανικό για εφαρμογή σε υποστρώματα από οπτοπλινθοδομή, διακοσμητικά
τούβλα, τσιμεντόλιθους και επιφάνειες σκυροδέματος με καλή πρόσφυση.

Κατάλληλο για εφαρμογή με μηχανή ή με το χέρι.

Υψηλή περιεκτικότητα γύψου – μέγιστη ελαστικότητα, χωρίς ρηγματώσεις.

Υγιές περιβάλλον με ελεγχόμενα επίπεδα υγρασίας.

100
Χρόνος εργασιμότητας: 100 λεπτά. 

Αναλογία ανάμειξης Κάλυψη/συσκ Κατανάλωση
Τεμάχια/ 

παλέτα 
Βάρος/

 παλέτα 

30 kg ~18 l νερό / 30 kg ~ 3.3÷3.5 m2 / 30 kg ~ 8.5÷9 kg / m2  / 10 mm 40 1200 kg

 Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να 
αλλοιωθούν σημαντικά οι ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του προϊόντος.

 Τα μείγματα θα πρέπει να  εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος και του 
περιβάλλοντος κυμαίνεται από +8°C έως +30° C.

 Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού του χώρου 
εργασίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

EN 13279-2:2014

NEW

ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗΣ ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
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Εφαρμογή του 
γυψοσοβά μηχανής

SPRINT / SPRINT PLUS

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:
Προετοιμασία υποστρώματος: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη και λίπη. Θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί 

σαθρά σημεία και παλιότερες επικαλύψεις. Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος, εφαρμόστε πρώτα ένα 
κατάλληλο αστάρι για βελτιωμένη πρόσφυση του υποστρώματος, ως εξής:

1)  Στις επιφάνειες σκυροδέματος 
επιλέξτε ένα χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης 
(beton contact). Το αστάρι θα πρέπει να έχει 
στεγνώσει πλήρως πριν προχωρήσετε τις 
εργασίες επίχρισης.

2)  Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες 
όπως τοιχοποιία οπτοπλινθοδομής 
ή πορομπετόν , επιλέξτε ένα αστάρι 
εμποτισμού (βαθιάς διείσδυσης). Το αστάρι 
θα πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως πριν 
προχωρήσετε τις εργασίες επίχρισης.

Η διάρκεια στεγνώματος του ασταριού εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και θα πρέπει να ακολουθούμε 
πάντα τις οδηγίες του παραγωγού.

3) Σε εμφανή μεταλλικά στοιχεία στο υπόστρωμα εφαρμόστε επικάλυψη αντισκωριακής προστασίας.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ
Ο γυψοσοβάς μηχανής SPRINT/ 

SPRINT PLUS προετοιμάζεται σε 
μηχανή ψεκασμού κατάλληλη για 
λεπτόκοκκα  επιχρίσματα  σύμφωνα   
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η 
πυκνότητα του μείγματος καθορίζεται 
με τη ρύθμιση της ροής του νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εφαρμογή (ο ψεκασμός) στην τοιχοποιία πραγματοποιείται 

σε ορίζοντες λωρίδες από πάνω προς τα κάτω. Το μέσο Πάχος 
της στρώσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 mm και 
δεν θα πρέπει να υπάρχουν ζώνες με μικρότερο Πάχος από τα 
8 mm. Το μέγιστο Πάχος σε συγκεκριμένες ζώνες μπορεί να 
φτάσει τα 40 mm με τη μέθοδο «νωπό σε νωπό».

ΓΥΨΟΣΟΒΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥ ΓΥΨΟΣΟΒΑ:
1)  Η επεξεργασία του γυψοσοβά γίνεται αμέσως μετά 

την εφαρμογή του πάνω στον τοίχο. Η εφαρμοσμένη 
στρώση σοβά θα πρέπει να «στρωθεί» με την σπάτουλα 
λείανσης και στη συνέχεια να «τραβηχτεί» προς τις 
γωνίες με τραπεζοειδή πήχη σοβατίσματος. Εξασφαλίστε 
κανονικό αερισμό στο  χώρο  και  περιμένετε  έως  ότου ο 
γυψοσοβάς αναπτύξει τις απαραίτητες αντοχές πριν από 
την επόμενη φάση επεξεργασίας.

2)  Μετά από 80-100 λεπτά ελέγξτε το σύνολο της 
επιφάνειας με την αφή. Εφόσον ο γυψοσοβάς έχει ωριμάσει 
επαρκώς χωρίς να αφήνει υπολείμματα στην αφή, 
προχωρήστε στην επιπέδωση με μια πήχη σοβατίσματος 
«H». Χρησιμοποιήστε το περίσσιο υλικό για την πλήρωση 
οπών ή άλλων ατελειών στην επιφάνεια.

3)  Στη συνέχεια λειάνετε την επιφάνεια με την χρήση μιας 
σπάτουλας λείανσης για την εξομάλυνση τυχόν προεξοχών 
και αδρών σημείων.

4)  Όταν ο σοβάς έχει αποκτήσει την τελική του αντοχή 
(δεν αφήνει καθόλου υλικό κατά την αφή), τρίψτε με ένα 
τριβείο (σκληρό σφουγγάρι) ώστε να ομογενοποιηθεί 
πλήρως η επιφάνεια. Ο ψεκασμός του σφουγγαριού με νερό 
διευκολύνει την διαδικασία.

5)  Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει (έως ότου να 
μην αφήνει καθόλου ίχνη στην αφή) και ξεκινήστε την 
την λείανση με μία μεταλλική σπάτουλα έως το βαθμό 
ομαλότητας που επιθυμείτε.

6) Για ιδανικά αποτελέσματα και εξαιρετικά λεία επιφάνεια, μετά από ακόμα 60-90 λεπτά, τρίψτε με το σφουγγάρι και 
ξύστε με την μεταλλική σπάτουλα λείανσης.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ:
Γεμίστε ένα καθαρό πλαστικό δοχείο με νερό (για συσκευασία των 30 κιλών/ περίπου 20 λίτρα νερό). Προσθέστε 

στο νερό αργά και σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα SPRINT/SPRINT PLUS , έτσι ώστε το μείγμα γύψου να φτάσει 
1-2 mm πάνω από την επιφάνεια του νερού. Αναμείξτε με αναδευτήρα μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μείγμα 
χωρίς σβώλους.

Για την εφαρμογή του σοβά ακολουθήστε τα βήματα όπως στην εφαρμογή με μηχανή.

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ:

Μηχανή 
ψεκασμού για
λεπτόκκοκα 
επιχρίσματα

ηλεκτρικός 
αναδευτήρας

σπάτουλα 
λείανσης

πήχης 
σοβατίσματος 

«Η»

τριβείο 
(σκληρό 

σφουγγάρι)

τραπεζοειδής πήχης 
σοβατίσματος



ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΕΣ | 3130 |   ΓΥΨΟΣΑΝΊΔΕΣ ΕΤΟΊΜΑ ΚΟΝΊΑΜΑΤΑ ΓΥΨΟΥ | 3130 |  ΕΤΟΊΜΑ ΚΟΝΊΑΜΑΤΑ ΓΥΨΟΥ

Γύψος οικοδομής ταχύπηκτος για απευθείας εφαρμογή. Χρησιμοποιείται 
για το γέμισμα κατασκευαστικών ρωγμών, την τοποθέτηση (στερέωση) 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για το στοκάρισμα (εξομάλυνση) της αδρής 
στρώσης σοβά ή σε άλλα υγιή υποστρώματα με κανονική φέρουσα ικανότητα.

ΜΕ ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΗ ΑΝΤΟΧΗ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Συμβατότητα με όλα τα κοινά 
υποστρώματα τοιχοποιίας

Ταχεία ωρίμανση

Εύκολη και αποτελεσματική 
εργασιμότητα

Άριστη πρόσφυση στο 
υπόστρωμα

Υψηλή αντοχή 

 8 Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας
8-15 λεπτά 

Αναλογία ανάμειξης  Κάλυψη/συσκ Κατανάλωση Τεμάχια/παλέτα 
Βάρος/
παλέτα     

25 kg γύψος/νερό  - 1/0:55 ~ 25 m2/25 kg ~ 1 kg / m2 / 1 mm 40 1000 kg

5 kg γύψος/νερό  - 1/0:55 ~ 5 m2/5 kg ~ 1 kg / m2 / 1 mm 120 600 kg

 Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους με επαρκή αερισμό.
 Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση έως 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
 Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται και χρησιμοποιείται σωστά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 Η υψηλή καθαρότητα και λευκότητα του γύψου οικοδομής τον καθιστά κατάλληλο για τη δημιουργία μήτρας 
(καλουπιών) για διακοσμητικά στοιχεία γύψου διαφορετικού μεγέθους και πολυπλοκότητας.

ΤΊ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΓΊΑ ΤΟΝ ΟΊΚΟΔΟΜΊΚΟ ΓΥΨΟ:

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ  ΕΡΓΑΛΕΊΑ:

δοχείο μυστρίσπάτουλα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΥΨΟΥ ΟΊΚΟΔΟΜΗΣ

EN 13279-2:2014

 Χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να 
αλλοιωθούν σημαντικά οι ιδιότητες και ο χρόνος ωρίμανσης του προϊόντος.

 Τα μείγματα θα πρέπει να  εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος και του 
περιβάλλοντος κυμαίνεται από +8°C έως +30° C.

 Αποφύγετε τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια αερισμού του χώρου 
εργασίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Προετοιμασία υποστρώματος 

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη 
και λίπη. Θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί σαθρά 
σημεία και παλιότερες επικαλύψεις. Ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος, εφαρμόστε 
πρώτα ένα κατάλληλο αστάρι για βελτιωμένη πρόσφυση 
ή απλώς διαβρέξτε την επιφάνεια με νερό.

2. Ανάμειξη
Ετοιμάστε  ποσότητα  που  θα  χρησιμοποιηθεί  εντός  5 

λεπτών. Γεμίστε ένα καθαρό δοχείο με νερό και προσθέστε 
στο νερό αργά και σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα 
γύψου οικοδομής (αναλογία γύψου/νερού περίπου 1: 0,55). 
Αφήστε το μείγμα να «ωριμάσει», ανακατεύοντας αργά με 
το χέρι.

Ανάλογα με την ποσότητα γύψου οικοδομής που 
προστίθεται, παράγονται τρία είδη μείγματος.

1) Ισχυρό μείγμα γύψου (πρώτη στρώση)  
Η ποσότητα του κονιάματος που έχει προστεθεί θα 

πρέπει να βρίσκεται 1-2mm πάνω απο την επιφάνεια του 
νερού. Το ισχυρό αυτό μείγμα είναι κατάλληλο για την 
πρώτη στρώση στοκαρίσματος με γύψο.

2) Μείγμα γύψου μέσης αντοχής (δεύτερη στρώση)   
Η ποσότητα του κονιάματος που έχει προστεθεί θα 

πρέπει να βρίσκεται 1-2 mm κάτω από την επιφάνεια 
του νερού. Το μείγμα αυτό είναι μέσης  αντοχής και είναι  
κατάλληλο  για  τη δεύτερη στρώση στοκαρίσματος 
με γύψο, καθώς και για την τοποθέτηση ηλεκτρικών 
καλωδίων , ηλεκτρικών πινάκων κ.ά.

3) Αδύναμο μείγμα γύψου (τρίτη στρώση)
Η ποσότητα του κονιάματος που έχει προστεθεί θα 

πρέπει να βρίσκεται στο ½ από την επιφάνεια του νερού. 
Αφήστε να  αντιδράσει για 2 λεπτά, ανακατέψτε και αφήστε 
το μείγμα να ωριμάσει. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, 
απομακρύνετε την περίσσια ποσότητα νερού. Σκοπός της 
τρίτης στρώσης είναι το φινίρισμα της επιφάνειας μετά 
από την εφαρμογή των 2 προηγούμενων στρώσεων.
* Σημείωση: Για εξαιρετικά λείο φινίρισμα, μετά από κάθε στρώση, ψεκάστε την επιφάνεια με νερό.
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ΓΊΑΤΊ ΝΑ ΕΠΊΛΕΞΩ ΤΑ ΠΡΟΦΊΛ ΤΗΣ TECHNOGIPS PRO;
ΤΊ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Η ευρεία γκάμα μεταλλικών προφίλ της Technogips Pro για κατασκευές ξηράς δόμησης με επένδυση 
γυψοσανίδας είναι κατάλληλη τόσο για απλές εφαρμογές χωρισμάτων και ψευδοροφών, όσο και για σύνθετα 
κατασκευαστικά στοιχεία. Τα προφίλ της Technogips Pro παράγονται από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αντοχή της κατασκευής στην διάρκεια του χρόνου. Κύρια 
πλεονεκτήματα των μεταλλικών προφίλ ξηράς δόμησης της Technogips Pro είναι:

1.  Προδιαγραφές 
ποιότητας 
Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να 
διευκολύνουν   την   κατασκευή
διαχωριστικών τοίχων, οροφών
και επενδύσεων τοιχοποιίας 
ξηράς δόμησης. Η παραγωγή 
τους συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του ευρωπαϊκού 
πρότυπου EN 14195.

2. Ασφάλεια  
Τα μεταλλικά προφίλ της Technogips 
Pro παράγονται από γαλβανισμένο
χάλυβα υψηλής ποιότητας με αντοχή
στην διάβρωση και τις 
παραμορφώσεις. Επιτρέπεται να 
αποθηκεύονται σε  εξωτερικό χώρο 
για σύντομο χρονικό διάστημα.

3. Ευρεία εφαρμογή  
Οι μεταλλικοί σκελετοί της 
Technogips Pro αποτελούν την 
ιδανική λύση για ανακαινίσεις 
και επισκευές, με ευρύ φάσμα 
εφαρμογής σε κτίρια όλων 
των χρήσεων.

4. Ευελιξία σχεδιασμού 
Η εύκολη κοπή και διαμόρφωση
των προφίλ τα καθιστούν 
κατάλληλα τόσο για συμβατικές
εφαρμογές  σε διαχωριστικές 
τοιχοποιίες και επενδύσεις, 
όσο και για πρωτότυπες 
αρχιτεκτονικές λύσεις.

5. Αντοχή με το βέλτιστο 
βάρος 
Τα  γαλβανισμένα  προφίλ  Tech-
nogips Pro έχουν την βέλτιστη 
αναλογία μεταξύ βάρους και 
αντοχής. Είναι ελαφριά και 
εύχρηστα κατά την εφαρμογή, 
ενώ    ταυτόχρονα    προσφέρουν 
σταθερότητα  και αντοχή  στην 
κατασκευή.

6. Άνετα στη μεταφορά  
Ο  συνδυασμός  χαμηλού  βάρους
και αυξημένης αντοχής των
προφίλ διευκολύνει σημαντικά
τη μεταφορά τους.

7. Ευκολία στην κοπή  
Η πρώτη ύλη έχει επιλεγεί με 
σκοπό την εξαιρετική αντοχή των 
μετάλλων αλλά παράλληλα την 
μέγιστη ευκολία στην εργασιμότητα 
τους. Με την χρήση μιας πένσας 
μπορούν εύκολα να κοπούν 
αποφεύγοντας τις απώλειες υλικού.

8. Αναγνωρίσιμα 
Τα  προφίλ  Technogips  Pro
φέρουν  σαφή  σήμανση  της
επωνυμίας προκειμένου να 
είναι αναγνωρίσιμα.
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Premium Profi le CW

Premium Profi le UW

Προφίλ ορθοστάτη για την κατασκευή διαχωριστικής 
και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Προφίλ στρωτήρα για την κατασκευή διαχωριστικής 
και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Premium Profi le CD 60

Premium Profi le UD 27

Κανάλι οροφής για την κατασκευή ψευδοροφών 
και επενδύσεων τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Περιμετρικό προφίλ οροφής για την κατασκευή ψευδοροφών 
και επενδύσεων τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 

Z 140

Προϊόν ∆ιατομή*  (mm) Πάχος*  (mm) Μήκος* (mm) Παλέτα (τεμ.)

CW 50 49 x 48.8 x 47 0.6 3000  και 4000 192

CW 75 49 x 73.8 x 47 0.6  3000  και 4000 128

CW 100 49 x 98.8 x 47 0.6 3000  και 4000 96

CW 125 49 x 98.8 x 47 0.6 3000  και 4000 64

CW 150 49 x 98.8 x 47 0.6 3000  και 4000 48
*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Προϊόν ∆ιατομή*  (mm) Πάχος*  (mm) Μήκος* (mm) Παλέτα (τεμ.)

UW 50 40 x 50 x 40 0.6 3000  και 4000 192

UW 75 40 x 75 x 40 0.6  3000  και 4000 128

UW 100 40 x 100 x 40 0.6 3000  και 4000 96

UW 125 40 x 125 x 40 0.6 3000  και 4000 64

UW 150 40 x 150 x 40 0.6 3000  και 4000 48
*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με :

Αφρώδης ηχομονωτική 
ταινία

Μεταλλικό 
εκτονούμενο βύσμα

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Νάϋλον 
εκτονούμενο βύσμα

Η υγρασία και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν επιφανειακή οξείδωση των προφίλ. Παρακαλούμε ακολουθείτε τις 
συστάσεις σωστής αποθήκευσης:
1) Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους.
2) Να αποθηκεύονται μακρυά από διαβρωτικές ουσίες, υδρατμούς και πηγές θερμότητας.
3) Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης σε εξωτερικούς χώρους (δεν συνίσταται), είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τις δέσμες 
υπο μικρή γωνία ώστε να επιτρέπεται η ελέυθερη αποστράγγιση του νερού. 

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Προϊόν ∆ιατομή*  (mm) Πάχος*  (mm) Μήκος* (mm) Παλέτα (τεμ.)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 3000  και 4000 216

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Προϊόν ∆ιατομή*  (mm) Πάχος*  (mm) Μήκος* (mm) Παλέτα (τεμ.)

UD 27 27 х 28 х 27 0.6 3000  και 4000 192

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Μεταλλικό Μεταλλικό Μεταλλικό 

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW
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LW

dwА

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Αιχμηρή βίδα TN 3.5х25 25  PH 2 1000

Αιχμηρή βίδα TN 3.5х35 35  PH 2 1000

Αιχμηρή βίδα TN 3.5х45 45  PH 2 500

Αιχμηρή βίδα TN 3.5х55 55  PH 2 500

Αιχμηρή βίδα TN 4.2х70 70  PH 2 250

 Αιχμηρή βίδα TN 
Αιχμηρές βίδες για τη στερέωση

γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό με πάχος.
λαμαρίνας έως 0,7 mm.

Τρυπανόβιδα, TB

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Τρυπανόβιδα, TB 3.5х25 25  PH 2 1000

Τρυπανόβιδα, TB 3.5х35 35  PH 2 1000

Τρυπανόβιδα, TB 3.5х45 45  PH 2 500

Τρυπανόβιδα, TB 3.5х55 55  PH 2 500

А

LW

dw

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα LB 

Αιχμηρή λαμαρινόβιδα, LN

  

Αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες για τη σύνδεση
μεταλλικών προφίλ ή για τη στερέωση εξαρτημάτων

ανάρτησης σε κανάλι οροφής CD 60.
με πάχος λαμαρίνας 2.0 mm.

Αιχμηρές λαμαρινόβιδες για τη σύνδεση
μεταλλικών προφίλ ή για τη στερέωση εξαρτήματος

άμεσης ανάρτησης σε προφίλ CD 60
με πάχος λαμαρίνας 0.7 mm.А

LW

dw

LW

dwА

Αιχμηρή βίδα TN 4.2х70

Αυτοδιάτρητη βίδα HEX
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με εξάγωνη κεφαλή

και ροδέλα για την σύνδεση μεταλλικών προφίλ ή για την 
απευθείας ανάρτηση σε μεταλλικές κατασκευές.

με πάχος λαμαρίνας 2.0 mm.

Πρότυπο: EN 14566:2008, Τύπος TN 

Τρυπανόβιδα για την στερέωση γυψοσανίδων σε 
μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 2.0 mm.

Πρότυπο: EN 14566:2008, Τύπος TB 

TITAN Βίδα TN

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

TITAN Βίδα TN 3.9х25 25  PH 2 1000

TITAN Βίδα TN 3.9х35 35  PH 2 1000

Αιχμηρή βίδα με διπλό σπείρωμα, για την στερέωση 
γυψοσανίδων υψηλής πυκνότητας στα μεταλλικά 

προφίλ με πάχος λαμαρίνας έως 0.7 mm.

Πρότυπο: EN 14566:2008, Τύπος TB 

LW

dwА

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Αυτοδιάτρητη βίδα HEX 5.5x25 25 HEX (DIN 7504K) 500

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα LB 4.2x13 13  PH 2 1000

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα LB 3.5х9.5 9.5  PH 2 1000

Πρότυπο: EN 14566:2008, Τύπος LB 

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Αιχμηρή λαμαρινόβιδα, LN 4.2х13 13 PH 2 1000

Πρότυπο: EN 14566:2008, Τύπος LB 

Πρότυπο: EN 14566:2008, Τύπος LN 
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Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα

Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα

Βύσμα πολυπροπυλενίου με μεταλλική βίδα για την
στερέωση περιφερειακών προφίλ (UD και UW) 

σε συμπαγή υποστρώματα.

Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για την
ανάρτηση του μεταλλικού σκελετού οροφής

σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. 

Για τη δημιουργία οπής σωστού μεγέθους: 
1) Γενικός κανόνας: διάμετρος βύσματος = διάμετρος οπής.
2) Συμβουλή: σε περίπτωση που το βύσμα τοποθετείται σε λιγότερο συμπαγή δομικά υλικά, ανοίξτε
 οπή μικρότερη της διαμέτρου του βύσματος κατά 1 mm. Έτσι αυξάνεται το ωφέλιμο φορτίο του
 βύσματος και μειώνεται ο κίνδυνος ολίσθησής του

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Προϊόν Μήκος* (mm) ∆ιάμετρος (mm) Κουτί (τεμ.)

Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα6х40 40 6  100

Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα 6х60 60 6  50

Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα 6х80 80 6  50

3. 4.3 .2 .1 . 3.

4.3 .2.1. 2.1.1. 2. ..

Προϊόν Μήκος* (mm) ∆ιάμετρος (mm) Κουτί (τεμ.)

Μεταλλικό αγκύριο 6х40 40 6 100

Μεταλλικό αγκύριο 6х60 60 6 100

Άμεση ανάρτηση Π

Ταχεία ανάρτηση Τ

Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας

Ανάρτηση για άμεση στερέωση καναλιού οροφής CD σε 
φέρον υπόστρωμα.

Η ιδανική λύση για χώρους με περιορισμένο
ωφέλιμο ύψος.

Για την ταχεία ανάρτηση κατασκευής από κανάλι οροφής 
CD από το φέρον υπόστρωμα. 

Για συμβατικές κατασκευές οροφής με μονό ή διπλό 
μεταλλικό σκελετό.

Για την ταχεία ανάρτηση κατασκευής από κανάλι οροφής CD από
πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή ξύλινο φέροντα οργανισμό.

Λύση για συμβατικές ψευδοροφές με μονό ή διπλό μεταλλικό σκελετό.

Προϊόν Μήκος* (mm) Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Άμεση ανάρτηση 75 75 0.80 0.40 100

Άμεση ανάρτηση 125 125 0.80 0.40 100

Άμεση ανάρτηση 150 150 0.80 0.40 100

Άμεση ανάρτηση 200 200 0.80 0.40 100

Άμεση ανάρτηση 250 250 0.80 0.40 100

Άμεση ανάρτηση 300 300 0.80 0.40 100

Προϊόν Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Ταχεία ανάρτηση Τ 1.00 0.25 100

Προϊόν Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας 0.80 0.25 100
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Ανάρτηση Nonius

Κάτω τμήμα Nonius

Πάνω τμήμα Nonius

Ασφάλεια Nonius

Για την ανάρτηση μιας ανθεκτικής κατασκευής απο 
κανάλια οροφής CD σε πολύ ψηλές οροφές. 

Η ιδανική λύση για ψευδοροφές σε γυμναστήρια ή 
εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Το σετ περιλαμβάνει:

Προϊόν Πάχος*  (mm) Κουτί (τεμ.)

Ανάρτησηn Nonius, ασφάλεια 2.50 100

Προϊόν Μήκος (mm) Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Ανάρτηση Nonius, επάνω τμήμα 120 120 1.00 0.40 100

Ανάρτηση Nonius, επάνω τμήμα 360 360 1.00 0.40 100

Ανάρτηση Nonius, επάνω τμήμα 460 460 1.00 0.40 50

Ανάρτηση Nonius, επάνω τμήμα 960 960 1.00 0.40 25

Ντίζα με θηλειά ή γάντζο

∆ιπλή πεταλούδα

 Ανάρτηση για καμπύλες κατασκευές

Για την σύνδεση μεταξύ της πλάκας οροφής 
και της άμεσης ανάρτησης (όσο αφορά την 

κατασκευή ψευδοροφών).

Αξιόπιστη επέκταση για τις ντίζες κατα την κατασκευή 
σκελετού με κανάλια οροφών CD για.

Για άμεση ανάρτηση των οδηγών οροφής σε
σκελετό για καμπύλες κατασκευές.

Προϊόν Πάχος*  (mm) Μήκος* (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Ντίζα με θηλειά ή γάντζο 125 4.00 125 0.40 100

Ντίζα με θηλειά ή γάντζο 250 4.00 250 0.40 100

Ντίζα με θηλειά ή γάντζο 375 4.00 375 0.40 100

Ντίζα με θηλειά ή γάντζο 500 4.00 500 0.40 100

Ντίζα με θηλειά ή γάντζο 750 4.00 750 0.40 100

Ντίζα με θηλειά ή γάντζο 1000 4.00 1000 0.40 100

Ίδανική λύση για την προσαρμογή του ύψους
ανάρτησης της ψευδοροφής.

Προϊόν Πάχος*  (mm) Επιτρεπόμενο φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

∆ιπλή πεταλούδα 0.60 0.40 100

Προϊόν Πάχος*  (mm) Μήκος* (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Ανάρτηση για καμπύλες κατασκευές 170 1.00 170 0.25 100

Ανάρτηση για καμπύλες κατασκευές 270 1.00 270 0.25 100

 Ανάρτηση για καμπύλες κατασκευές

Ανάρτηση Nonius, επάνω τμήμα 960

Ανάρτηση Nonius

Κάτω τμήμα Nonius

Για την ανάρτηση μιας ανθεκτικής κατασκευής απο 
κανάλια οροφής CD σε πολύ ψηλές οροφές. 

Η ιδανική λύση για ψευδοροφές σε γυμναστήρια ή 
εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Το σετ περιλαμβάνει:

Προϊόν Πάχος*  (mm) Επιτρεπόμενο φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Ανάρτηση Nonius, κάτω τμήμα 1.00 0.40 100
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Συνδετήρας Μ

Συνδετήρας Π

Συνδετήρας Τ

Ομοεπίπεδος Σύνδεσμος  

Για την κατά μήκος σύνδεση των οδηγών
οροφής CD στην κατασκευή ψευδοροφής.

Για τη σταθερή σύνδεση μεταξύ πρωτευόντων 
και δευτερευόντων καναλιών οροφής CD 60 στην 
κατασκευή ψευδοροφής με ανισόπεδο μεταλλικό 

σκελετό.

Για τη σταθερή σύνδεση μεταξύ πρωτευόντων και 
δευτερευόντων καναλιών οροφής CD 60 στην κατασκευή 

ψευδοροφής με ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό.

Για την σταθερή εγκάρσια σύνδεση των οδηγών οροφής 
CD στην κατασκευή ψευδοροφής 

με ομοεπίπεδο μεταλλικό σκελετό.

Προϊόν Πάχος*  (mm) Κουτί (τεμ.)

Συνδετήρας Μ 0.50 100

Προϊόν Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Συνδετήρας Π 0.90 0.40 100

Προϊόν Πάχος*  (mm) Κουτί (τεμ.)

Συνδετήρας Τ 0.80 100

Προϊόν Πάχος*  (mm) Κουτί (τεμ.)

Ομοεπίπεδος σύνδεσμος 0.80 100

Ενισχυμένο προφίλ UA για τη
διαμόρφωση ανοιγμάτων

Ενισχυμένο προφίλ για τη διαμόρφωση ανοιγμάτων (πόρτες 
και παράθυρα) σε κατασκευές τοιχοποιίας ξηράς δόμησης.

Διατίθεται σε τρία βασικά πλάτη (Π): 50mm, 75mm, 100mm 
ανάλογα με το επιθυμητό πάχος της κατασκευής.

Βίδα στερέωσης για προφίλ UA

Γωνία στερέωσης για
ενισχυμένα προφίλ UA

Υψηλής ποιότητας βίδα για αξιόπιστη στερέωση της γωνίας 
ενισχυμένων προφίλ UA κατα την διαμόρφωση ανοιγμάτων σε 

κατασκευές ξηράς δόμησης.

Μεταλλική γωνία για τη στερέωση ενισχυμένων προφίλ UA 
στο δάπεδο και στην οροφή κατα την διαμόρφωση 

ανοιγμάτων σε κατασκευές ξηράς δόμησης.

Περιλαμβάνεται βίδα, ροδέλα και παξιμάδι.

Προϊόν ∆ιατομή*  (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm) ∆έμα (τεμ.)

UA 50 40 х 50 х 40 2.00 3000  και 4000 6

UA 75 40 х 75 х 40 2.00 3000  και 4000 4

UA 100 40 х 100 х 40 2.00 3000  και 4000 4

Προϊόν ∆ιάμετρος (mm) Κουτί (τεμ.)

Βίδα στερέωσης για προφίλ UA M8 50

Προϊόν Πλάτος* (mm) Πάχος* (mm) Κουτί (τεμ.)

Γωνία για προφίλ 50 50 2.00 100

Γωνία για προφίλ 75 75 2.00 100

Γωνία για προφίλ 100 100 2.00 100
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Premium μεταλλικό γωνιόκρανο για σοβά

Premium διάτρητο γαλβανισμένο γωνιόκρανο

Γωνιόκρανο με πλέγμα από γαλβανισμένο χάλυβα, για τη διαμόρφωση
 και την προστασία εξωτερικών γωνιών κατά το σοβάτισμα.

Γωνιόκρανο αλουμινίου με κυκλική διάτρηση για τη διαμόρφωση και την
προστασία γωνιών ≤ 90°. Διευκολύνει τη διαμόρφωση ορθών γωνιών, 

ενώ παράλληλα τις ενισχύει και τις προστατεύει από μηχανικές φθορές.

Προϊόν Μήκος* (mm) Πλάτος (mm) Πάχος* (mm) Κουτί (τεμ.)

Premium μεταλλικό γωνιόκρανο για σοβά 2700  και 3000 33x33 0.50 25

Προϊόν Μήκος* (mm) Πλάτος (mm) Πάχος* (mm) Κουτί (τεμ.)

Premium διάτρητο γαλβανισμένο γωνιόκρανο 2500  και 3000 23х23 0.40 50

Προϊόν Μήκος* (mm) Πλάτος (mm) Πάχος* (mm) Κουτί (τεμ.)

διάτρητο γαλβανισμένο γωνιόκρανο 2500  και 3000 23x23 0.34 200

Προϊόν Μήκος* (mm) Πλάτος (mm) Πάχος* (mm) Κουτί (τεμ.)

Γωνιόκρανο PVC 3 m 3000 20x20 1.20

ΠΡΟΪΌΝ Μήκος* (mm) Πάχος* (mm) Κουτί (τεμ.)

Προφίλ προστασίας ακμών PVC 3000 0.50

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία
Αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία που τοποθετείται μεταξύ των 

περιφερειακών προφίλ (UD ή UW) και του τοίχου , της οροφής ή του δαπέδου.

Προϊόν Πλάτος (mm) Μήκος* (m) Πάχος* (mm) Κουτί (τεμ.)

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία 30 30 30 3 34

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία 45 45 30 3 20

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία65 65 30 3 14

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία 90 90 30 3 10

Η ηχομονωτική ταινία συμβάλλει στην ηχομόνωση μεταξύ των χώρων, καθώς περιορίζει
αποτελεσματικά τη μετάδοση των θορύβων λόγω κραδασμών από το δάπεδο ή την οροφή.

  Αυτοκόλλητη ταινία αρμολόγησης

  Χαρτοταινία αρμολόγησης

  Υαλοταινία αρμολόγησης

Ίσχυρή και εύκαμπτη αυτοκόλλητη ταινία για την αρμολόγηση γυψοσανίδων κατά 
την εφαρμογή του υλικού αρμολόγησης FUGA ή FUGA hydro

Χαρτοταινία για την αρμολόγηση των γυψοσανίδων κατά την εφαρμογή του 
υλικού αρμολόγησης FUGA ή FUGA hydro

Υαλοταινία για την αρμολόγηση των γυψοσανίδων κατά την εφαρμογή του υλικού
αρμολόγησης FUGA ή FUGA hydro.

Προϊόν Πλάτος (mm) Μήκος* (m) Κουτί (τεμ.)

Αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία αρμού  48mm x 20 m 48 20 32

Αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία αρμού  48mm x 45m 48 45 18

Αυτοκόλλητη δικτυωτή ταινία αρμού 48mm x 90 m 48 90 10

Προϊόν Πλάτος (mm) Μήκος* (m) Κουτί (τεμ.)

Χαρτοταινία αρμού  50 x 150 m 50 150 10

Προϊόν Πλάτος (mm) Μήκος* (m) Κουτί (τεμ.)

Υαλοταινία αρμού  50mm x 25 m 50 25 26

Premium διάτρητο γαλβανισμένο γωνιόκρανο   Αυτοκόλλητη ταινία αρμολόγησης

∆ιάτρητο γαλβανισμένο γωνιόκρανο 
Γωνιόκρανο αλουμινίου με κυκλική διάτρηση για τη διαμόρφωση και την

προστασία γωνιών ≤ 90°. Διευκολύνει τη διαμόρφωση ορθών γωνιών, 
ενώ παράλληλα τις ενισχύει και τις προστατεύει από μηχανικές φθορές.

Γωνιόκρανο PVC

Προφίλ προστασίας ακμών PVC

Εύκαμπτο γωνιόκρανο PVC με εγκοπές που επιτρέπουν τη διαμόρφωση
σε καμπύλα αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως θόλους, αψίδες και καμάρες. 

Για την προστασία των εκτεθειμένων ακμών της γυψοσανίδας κατά τη
διαμόρφωση διακοσμητικών στοιχείων σε οροφή ξηράς δόμησης. 
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Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (πιθανή παρουσία 
συμπύκνωσης υδρατμών σε χώρους με πισίνες, χημικούς 
ρύπους, διαχωριστικές τοιχοποιίες και ψευδοροφές κοντά σε 
παράκτιες περιοχές ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλπ.) 
συνίσταται η χρήση ειδικών προφίλ και αξεσουάρ ενισχυμένα 
με πρόσθετη αντιδιαβρωτική επίστρωση. Η παροχή υψηλής 
προστασίας από την διάβρωση εγγυάται την διατήρηση της 
μεταλλικής κατασκευής στην ξηρά δόμηση ανεπηρέαστη από 
τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Μεγαλύτερη προστασία και διάρκεια ζωής της κατασκευής 
παρέχουν τα ειδικά μεταλλικά προφίλ και αξεσουάρ της 
Technogips Pro με αντί-διαβρωτική προστασία επιπέδου C4 ή 
C5 ανάλογα με τις περιοχές εφαρμογής και τιςπεριβαλλοντικές 
συνθήκες.

Κατηγορία  
αντιδιαβρωτικής
προστασίας, κατά 
EN ISO 12944-2

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών Προϊόντα Technogips Pro με
αντιδιαβρωτική προστασία

Εξωτερικές Εσωτερικές

Κατηγορία C3
Μέτριο επίπεδο 
προστασίας

Αστικές και βιομηχανικές 
ατμοσφαιρικές συνθήκες 
με μέτρια επίπεδα 
ατμοσφαιρικών ρύπων, 
παράκτιες περιοχές 
με χαμηλά επίπεδα 
περιεκτικότητας σε άλατα.

Χώροι παραγωγής με υψηλά 
επίπεδα υγρασίας και
μέτρια επίπεδα ατμοσφαιρικών 
ρύπων πχ. Επεξεργασία
γάλακτος, ζυθοποιίες, πλυντήρια, 
εγκαταστάσεις
παραγωγής τροφίμων. 

CD 60 και UD 27 SUPER PREMIUM C4 Προφίλ
CW και UW SUPER PREMIUM C4 Προφίλ
Blue Board Βίδα TB 3.9x30 SUPER PREMIUM C5
Αιχμηρή Βίδα TN TN 3.5х25 SUPER PREMIUM C5
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα TB 3.5х25 SUPER
PREMIUM C5
Αιχμηρή Βίδα TN TEX LB 4.2x13 SUPER 
PREMIUM C5
Άμεση ανάρτηση „Π“ 125 SUPER PREMIUM C5
Ανάρτηση Nonius SUPER PREMIUM C5
Συνδετήρας „Π“ SUPER PREMIUM C5
Συνδετήρας „Μ“ SUPER PREMIUM C5

Κατηγορία C4
Υψηλό επίπεδο 
προστασίας

Βιομηχανικές ζώνες, 
παράκτιες περιοχές με 
μέτρια επίπεδα άλατος στην 
ατμόσφαιρα.

Χώροι στους οποίους η 
συμπύκνωση υδρατμών είναι
συχνή, με υψηλά επίπεδα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης
που προκαλούνται από 
διαδικασίες παραγωγής π.χ.
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
χώρους με πισίνες,
αποδυτήρια και ντούς.

Κατηγορία C5
Υψηλότερο 
επίπεδο 
προστασίας

Βιομηχανικές ζώνες, 
παράκτιες περιοχές και
κτίρια κοντά στην θάλασσα 
με υψηλά επίπεδα
άλατος στην ατμόσφαιρα.

Κτίρια και χώροι που υπόκεινται 
σε συνεχή συμπύκνωση
υδρατμών, έντονη υγρασία και 
υψηλά επίπεδα ρύπων π.χ.
θαλασσινό νερό ή ιαματικά 
λουτρά.

CD 60 και UD 27 SUPER PREMIUM C5
CW και UW SUPER PREMIUM C5
Blue Board Βίδα TB 3.9x30 SUPER PREMIUM C5
Αιχμηρή Βίδα TN TN 3.5х25 SUPER PREMIUM C5
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα TB 3.5х25 SUPER 
PREMIUM C5
Αιχμηρή Βίδα TN TEX LB 4.2x13 SUPER 
PREMIUM C5
Άμεση ανάρτηση „Π“ 125 SUPER PREMIUM C5
Ανάρτηση Nonius SUPER PREMIUM C5
Συνδετήρας „Π“ SUPER PREMIUM C5
Συνδετήρας „Μ“ SUPER PREMIUM C5

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

CW 50 51 х 48.8 x 48 0.6 3000  και 4000 192

CW 75 51 х 73.8 x 48 0.6 3000  και 4000 128

CW 100 51 х 98.8 x 48 0.6 3000  και 4000 96

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

UW 50 40 х 50 х 40 0.6 4000 192

UW 75 40 х 75 х 40 0.6 4000 128

UW 100 40 х 100 х 40 0.6 4000 96

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

CW Profi le Super Premium C4

UW Profi le Super Premium C4

Προφίλ ορθοστάτη, κατηγορίας C4 υψηλής αντιδιαβρωτικής 
προστασίας για την κατασκευή διαχωριστικής και αυτοφερόμενης.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Προφίλ στρωτήρα, κατηγορίας C4 υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας 
για την κατασκευή διαχωριστικής και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας. 

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

CD Profi le Super Premium C4

UD Profi le Super Premium C4

Κανάλι οροφής, κατηγορίας C4 υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας                       
για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Περιμετρικό προφίλ οροφής, κατηγορίας C4 υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

UD 27 27 x 28 x 27 0.6 3000 192

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 4000 216

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Περιμετρικό προφίλ οροφής, κατηγορίας C4 υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, 

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με :

Blue Board βίδα TB 
Super Premium

Άμεση ανάρτηση „Π“ 
125 Super Premium
Άμεση ανάρτηση „Π“ 

Κατηγορία αντιδιαβρωτικής 
προστασίας, κατά EN 

ISO12944-2

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών

Εξωτερικές Εσωτερικές

Κατηγορία C4
Υψηλό επίπεδο 
προστασίας

Βιομηχανικές ζώνες, παράκτιες περιοχές με
μέτρια επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα.

Χώροι στους οποίους η συμπύκνωση υδρατμών 
είναι συχνή, με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που προκαλούνται από διαδικασίες 
παραγωγής π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
χώρους με πισίνες, αποδυτήρια και ντούς.

Blue Board Blue Board βίδα TB Αιχμηρή Βίδα 
TN TEX Super 

Premium



50 |  ΠΡΟΦΊΛ, ΒΊΔΕΣ ΚΑΊ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΊΛ, ΒΊΔΕΣ ΚΑΊ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | 51

CW Profi le Super Premium C5

UW Profi le Super Premium C5

Προφίλ στρωτήρα, κατηγορίας C5 υψηλότατης αντιδιαβρωτικής προστασίας 
για την κατασκευή διαχωριστικής και αυτοφερόμενης τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Προφίλ στρωτήρα, κατηγορίας C5 υψηλότατης αντιδιαβρωτικής 
προστασίας για την κατασκευή διαχωριστικής και αυτοφερόμενης 

τοιχοποιίας. 

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

CD Profi le Super Premium C5

UD Profi le Super Premium C5

Κανάλι οροφής, κατηγορίας C5 υψηλότατης αντιδιαβρωτικής προστασίας για 
την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Περιμετρικό προφίλ οροφής, κατηγορίας C5 υψηλότατης αντιδιαβρωτικής 
προστασίας, για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας.

Κατά DIN 18182-1:2015  και EN 14195:2015

Κανάλι οροφής, κατηγορίας C5 υψηλότατης αντιδιαβρωτικής προστασίας για 

Περιμετρικό προφίλ οροφής, κατηγορίας C5 υψηλότατης αντιδιαβρωτικής 
προστασίας, για την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας

Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

CW 50 51 х 48.8 x 48 0.6 3000  και 4000 192

CW 75 51 х 73.8 x 48 0.6 3000  και 4000 128

CW 100 51 х 98.8 x 48 0.6 3000  και 4000 96

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

UW 50 40 х 50 х 40 0.6 4000 192

UW 75 40 х 75 х 40 0.6 4000 128

UW 100 40 х 100 х 40 0.6 4000 96

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

UD 27 27 x 28 x 27 0.6 3000 192

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Προϊόν ∆ιατομή* (mm) Πάχος* (mm) Μήκος* (mm)                      Παλέτα (τεμ.)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 4000 216

*Ή Technogips Pro έχει τη δυνατότητα παραγωγής μεταλλικών προφίλ σε προσαρμοσμένα μεγέθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού.

Κατηγορία αντιδιαβρωτικής
προστασίας, κατά EN ISO 

12944-2

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών

Εξωτερικές Εσωτερικές

Κατηγορία C5
Υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας

Βιομηχανικές ζώνες, παράκτιες περιοχές και
κτίρια κοντά στην θάλασσα με υψηλά επίπεδα
άλατος στην ατμόσφαιρα.

Κτίρια και χώροι που υπόκεινται σε συνεχή 
συμπύκνωση υδρατμών, έντονη υγρασία και υψηλά 
επίπεδα ρύπων π.χ. θαλασσινό νερό ή ιαματικά 
λουτρά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
συνδυάστε με :

Blue Board βίδα TB 
Super Premium

Άμεση ανάρτηση „Π“ 
125 Super Premium

Αιχμηρή Βίδα 
TN TEX Super 

Premium

Άμεση ανάρτηση „Π“ 

Για βέλτιστα αποτελέσματα, 

Blue Board βίδα TB Blue Board



52 |  ΠΡΟΦΊΛ, ΒΊΔΕΣ ΚΑΊ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΊΛ, ΒΊΔΕΣ ΚΑΊ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | 53

Ανάρτηση Nonius Super Premium C5

Άμεση ανάρτηση „Π“ 125 Super Premium C5

ΣΥΝδετήρας „Π“ Super Premium C5

Ανάρτηση Nonius set (κάτω μέρος, πάνω μέρος και
ασφάλεια) με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία

για την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών
επενδύσεων και ψευφοροφών με προφίλ CD 60. 

Άμεση ανάρτηση „Π“ με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
για την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών
επενδύσεων και ψευφοροφών με προφίλ CD 60.

Συνδετήρας „Π“ με υψηλή αντιδιαβρωτική
προστασία για την ασφαλή σύνδεση μεταξύ των

προτευόντων και δευτερευόντων καναλιών οροφή
σε κατασκευή ψευδοροφής δύο επιπέδων.

Αιχμηρή Βίδα TN TEX Super Premium C5
Αιχμηρή βίδα, υψηλής αντιδιαβρωτικής προσταίας, για την στερέωση 

γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 2.0 mm.

Τρυπανόβιδα TB Super Premium C5

Blue Board Βίδα TB Super Premium C5

Αιχμηρή βίδα TN Super Premium C5

Τρυπανόβιδα , υψηλής αντιδιαβρωτικής προσταίας, για την στερέωση 
γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 2.0 mm.

Βίδες ξηράς δόμησης, υψηλής αντιδιαβρωτικής προσταίας, για την στερέωση των σανίδων 
εξωτερικής χρήσης Blue Board σε μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 2.0 mm.

Αιχμηρές βίδες, υψηλής αντιδιαβρωτικής προσταίας, για τη στερέωση γυψοσανίδων 
σε μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 0.7 mm.

Άμεση ανάρτηση „Π“ 125 

Βίδες ξηράς δόμησης, υψηλής αντιδιαβρωτικής προσταίας, για την στερέωση των σανίδων 
εξωτερικής χρήσης Blue Board σε μεταλλικό σκελετό με πάχος λαμαρίνας έως 2.0 mm.

Συνδετήρας „Μ“ Super Premium C5
Συνδετήρας „Μ“ με υψηλή αντιδιαβρωτική

προστασία για την κατασκευή και επιμίκυνση των
προφίλ καναλιών οροφής CD 60.

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Αιχμηρή Βίδα TN TEX LB 4.2x13 13 PH 2 1000

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Blue Board Βίδα TB 3.9х30 30 PH 2 1000

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Τρυπανόβιδα TB 3.5х25 25 PH 2 1000

Προϊόν Μήκος* (mm) BIT Κουτί (τεμ.)

Αιχμηρή βίδα TN 3.5х25 25 PH 2 1000

Ανάρτηση Nonius 

Προϊόν Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Ανάρτηση Nonius κάτω μέρος 1.00 0.40 100

Ανάρτηση Nonius πάνω μέρος 540 mm 1.00 0.40 100

Ανάρτηση Nonius ασφάλεια 2.50 0.40 100

Προϊόν Μήκος* (mm) Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Άμεση ανάρτηση „Π“ 125 125 0.90 0.40 100

Προϊόν Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Συνδετήρας „Μ“ 0.50 0.40 100

Προϊόν Πάχος*  (mm)
Επιτρεπόμενο 
φορτίο (kN) Κουτί (τεμ.)

Συνδετήρας „Π“ 0.80 0.40 100
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Θυρίδες επίσκεψης
Η λειτουργική λύση για πρόσβαση σε 
κρυμμένες εγκαταστάσεις.

Ειδικά σχεδιασμένες θυρίδες επίσκεψης για 
άμεση και εύκολη πρόσβαση σε μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις. Ο κρυφός σκελετός της θυρίδας 
διασφαλίζει την αισθητική ομοιομορφία της 
ολοκληρωμένης επιφάνειας ξηράς δόμησης.

Το κάλυμμα της θυρίδας επίσκεψης διατίθεται 
και με ανθυγρή γυψοσανίδα, επιτρέποντας έτσι 
τη χρήση του σε χώρους με αυξημένα επίπεδα 
υγρασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 Άνθυγρη - εργοστασιακή εγκατάσταση άνθυγρης γυψοσανίδας

 Κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή 

 Ελαφρύ και σταθερό πλαίσιο αλουμινίου 

 Ενισχυμένες γωνίες για εξαιρετική σταθερότητα

 Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο

 Με ειδικό μηχανισμό ώθησης στο κλείσιμο

Προϊόν Πλάτος (mm) Μήκος (mm) Μηχανισμός κλεισίματος

Θυρίδα επίσκεψης 200х200 200 200 Μονός μηχανισμός τύπου US lock 

Θυρίδα επίσκεψης 300х300 300 300 ∆ιπλός μηχανισμός τύπου US lock

Θυρίδα επίσκεψης 400х400 400 400 ∆ιπλός μηχανισμός τύπου US lock

Θυρίδα επίσκεψης 500х500 500 500 ∆ιπλός μηχανισμός τύπου US lock 

Θυρίδα επίσκεψης 600х600 600 600 ∆ιπλός μηχανισμός τύπου US lock

 Άνθυγρη - εργοστασιακή εγκατάσταση άνθυγρης γυψοσανίδας



sales@technogipspro.com
www.technogipspro.com

               

Για τους επαγγελματίες της ξηράς δόμησης!

Πιστοποιητικα:


