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CERTIFICATES:

CALITATE IMPECABILĂ DE FIECARE DATĂ.
NU AVEM NIMIC DE ASCUNS.

Produsele Technogips Pro sunt proiectate astfel încât să depășească 
cerințele standardelor armonizate europene iar calitatea lor se monitorizează în 
permanență de către controlul intern al producției.

Toate produsele Technogips Pro îndeplinesc cerințele de 
siguranță, fiind îndeplinite procedurile de evaluare a conformității 
descrise în Regulamentul 305/2011 UE pentru materiale de 
construcții

Căutați sigla FSC® pe produsele noastre certificate.

CONSUM DE ENERGIE MINIM. EMISII NOCIVE MINIME.
Linia de producție de înaltă tehnologie minimalizează consumul de energie. Gazul natural este principala sursă de 
energie pentru fabricarea plăcilor de gips-carton. Astfel se limitează la nivel minim emisiile nocive. 

ÎN PRODUCȚIA NOASTRĂ SE FOLOSEȘTE HÂRTIE RECICLATĂ. 
Atât la plăcile de gips-carton, cât și la materialele de ambalare pentru amestecurile uscate. Acest lucru nu numai că 
ajută la protejarea pădurilor, dar și economisește o mare cantitate de energie, necesară pentru fabricarea de hârtie 
nouă. 

PRODUCȚIE FĂRĂ DEȘEURI.
Plăcile de gips-carton, care dintr-un motiv sau altul nu trec cu succes controlul de producție strict, sunt separate  
pentru a se tăia în fâșii care înlocuiesc paleții de lemn la ambalare. Amestecurile de gips uscate sunt reciclate.

CONȚINUT:
PLĂCI DE GIPS-CARTON _________________________04.
Tip А ___________________________________________________05.
Tip H2 _________________________________________________06.
Tip DFH2 _____________________________________________07.
Tip DF _________________________________________________08.
Sound Comfort Extra Tip DFIR  _________________09.
Titan Board Tip DFH1IR __________________________10.
Blue Board  Tip GMDFH1IR _______________________12.
Aplicare BlueBoard ________________________________13.

GLETURI SI TENCUIELI _________________________________15.
FIX _____________________________________________________16.
FUGA __________________________________________________18.
FUGA HYDRO _______________________________________20.
FUGA & FINISH Light ______________________________22.
SATEN ________________________________________________24.
SPRINT _______________________________________________26.
SPRINT PLUS _______________________________________27.
IPSOS DE CONSTRUCȚII _________________________30.

PROFILE, ȘURUBURI ȘI
ACCESORII ___________________________________________33.
Profile Premium  ____________________________________34.
Șuruburi ______________________________________________36.
Dibluri _________________________________________________38.
Accesorii _____________________________________________39. 
Produse Super Premium 
cu strat anticoroziv ________________________________47.
Trape de vizitare ____________________________________54.
Permabase  __________________________________________55.
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EPD Verified
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DE CE SĂ ALEGEM
CONSTRUCȚIA USCATĂ?
SAU 9 LUCRURI PE CARE NU LE ȘTIM DESPRE CONSTRUCȚIA USCATĂ

Motivele principale pentru alegerea construcției uscate sunt viteza de construcție mare și instalarea ușoară. În 
conformitate cu cele mai recente calcule timpul de execuția în cazul construcției uscate este de 3 până la 4 ori mai 
scurt în comparație cu zidăriile convenționale. Cu soluțiile de sistem Technogips Pro se garantează lucrul rapid și 
eficient, ceea ce înseamnă costuri de muncă mai scăzute. 

În afară de aceasta:

1. Fiecare picătură contează
Spre deosebire de lucrările de zidărie 

convenționale construcția uscată 
economisește 95% din apă. Zidirea 
pereților necesită mai multă apă, 
ceea ce extinde în mod semnificativ 
termenele de execuție.

2. Ușoară
De 8 până la 10 ori mai ușori decât 

pereții de cărămidă. Greutatea proprie 
mică reduce în mod semnificativ 
încărcarea asupra structurii portante a 
clădirii.

3. Planeitate
Plăcile de gips-carton creează o 

suprafață perfect plană și netedă, gata 
pentru decorare în cele mai scurte 
termene de execuție. 4. Instalare și întreţinere ușoară

Spre deosebire de construcția 
convențională, pereții din gips-carton 
pot fi demontați ușor și repede fără a 
necesita activități de demolare.

5. Libertate a designului
Permit separarea încăperilor 

în funcţie de necesitățile 
concrete.Pereții despărțitori și 
tavanele suspendate uşoare, au 
mobilitate excepţională, ceea ce 
permite personalizarea ușoară a 
interiorului.

6. Confort termic
Vata bazaltică, integrată în pereții 

despărțitori este un izolator perfect 
care ajută la menținerea căldurii din 
încăpere.

7. Protecţie împotriva 
incendiilor

Soluțiile de sistem pentru pereți și 
tavane asigură protecţie completă 
împotriva incendiilor.

8. Confort acustic
Pereții despărțitori și tavanele 

ușoare garantează protecţie îm 
potriva zgomotului.  

9. Grijă faţă de mediul în
conjurător
Toate tipurile de plăci de gips-car 
ton sunt fabricate din gips și hâr 
tie reciclată, materii prime care 
economisesc resursele naturale 
epuizabile.    

 Ușor de tăiat și montat
 Pot fi montate pe o structură metalică din profile galvanizate sau fixate direct pe zidării

(tencuială uscată) cu ajutorul adezivului de lipire FIX
 Creează o suprafață netedă, stabilă și durabilă, pregătită pentru finisare
 Poate fi folosită în sisteme Technogips Pro cu rezistență la foc
 Asigură un nivel ridicat de izolare fonică în sisteme Technogips Pro
 Asigură un mediu sănătos, cu reglare a umidității 
 Ideal, pentru aplicare la interior în zone cu umiditate normală de până la 60%.

Tip А
Placă de gips-carton pentru spații uscate 

SOLUȚIE VERIFICATĂ. REZISTENȚĂ IMPECABILĂ DE FIECARE DATĂ.

Grosime Lăţime* (mm) Lungime* (mm) Greutate (kg/m2) Plăci/palet

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

*Technogips Pro are capacitatea de a fabrica dimensiuni personalizate la cerere

скосен кант (Аk)margini rotunjite

Tipul A este destinat utilizării în sistemele de construcții 
interioare uscate cum sunt pereții despărțitori, placările 
independente, placările pereților și tavanele suspendate în zone 
cu umiditate normală.

EN 520:2004 + А1:2009

Tip А

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Premium Profile  Z140 Șurub autofiletant FUGA  și 
Bandă de îmbinare din hârtie

Clasificare și certificate:
EPD VER

IF
IE

D

EPD Verified
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Grosime Lăţime* (mm) Lungime* (mm) Greutate (kg/m2) Plăci/palet

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

*Technogips Pro are capacitatea de a fabrica dimensiuni personalizate la cerere

  Are toate avantajele și calitățile plăcii de gips-carton Tip A
 Rezistență la umiditate crescută, tip H2
 Asigură un suport stabil și durabil pentru acoperiri ceramice în încăperi cu umiditate crescută
 Ușor de tăiat și montat
 Asigură un mediu sănătos, cu reglare a umidității
 Ideal, pentru aplicații interioare în zone cu umiditate crescută de până la 70% pentru perioade scurte 

de timp

Tip H2
Placă de gips-carton rezistentă la umiditate

Tipul H2 este destinat utilizării în sistemele de construcții 
interioare uscate cum sunt pereții despărțitori, placările 
independente, placările pereților și tavanele suspendate în zone 
cu niveluri ridicate de umiditate relativă pe perioade scurte de 
timp, cum ar fi bucătării casnice, băi, spălătorii etc.

REZISTENȚĂ LA UMIDITATE. REZISTENȚĂ IMPECABILĂ DE FIECARE DATĂ

скосен кант (Аk)margini rotunjite

EN 520:2004 + А1:2009

 Miez cu densitate crescută pentru protecție la zgomote aeriene și rezistență structurală, tip D
 Rezistență la foc, tip DF
 Rezistență la umiditate crescută, tip H2
 Folosită în sisteme cu rezistență la foc Technogips Pro
 Folosită în sisteme de izolație acustică Technogips Pro
 Asigură un mediu sănătos și control asupra umidității
 Ideal, pentru aplicații interioare în zone cu umiditate crescută de până la 70% pentru perioade scurte 

de timp

Tip DFH2
Placă de gips-carton resistentă la foc și umiditate

Tipul DFH2 este destinat utilizării în sistemele de construcții 
interioare uscate cum sunt pereții despărțitori, placările 
independente, placările pereților și tavanele suspendate în zone 
cu niveluri ridicate de umiditate relativă pe perioade scurte de 
timp și cerințe suplimentare ridicate de protecție împotriva 
incendiilor, cum ar fi bucătăriile publice,  camere, laboratoare 
etc.

REZISTENȚĂ LA FOC. REZISTENȚĂ LA UMIDITATE DE FIECARE DATĂ.

скосен кант (Аk)margini rotunjite

EN 520:2004 + А1:2009

Grosime Lăţime* (mm) Lungime* (mm) Greutate (kg/m2) Plăci/palet

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

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

*Technogips Pro are capacitatea de a fabrica dimensiuni personalizate la cerere

Tip H2

Tip DFH2

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Premium Profile  Z140 Șurub autofiletant FUGA hydro și Bandă 
de îmbinare din fibră de sticlă

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Premium Profile  Z140 Șurub autofiletant  FUGA hydro și Bandă 
de îmbinare din fibră de sticlă

Clasificare și certificate:
Clasificare și certificate:EPD VER

IF
IE

D

EPD Verified

EPD VER
IF

IE
D

EPD Verified
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Grosime Lăţime* (mm) Lungime* (mm) Greutate (kg/m2) Plăci/palet

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

*Technogips Pro are capacitatea de a fabrica dimensiuni personalizate la cerere

 Are toate avantajele și calitățile plăcii de gips-carton, tip A
 Miez cu densitate crescută pentru protecție la zgomote aeriene și rezistență structurală, tip D
 Rezistență la foc, tip DF
 Folosită în sisteme cu rezistență la foc Technogips Pro
 Asigură niveluri ridicate de izolație sonoră Technogips Pro
 Asigură un mediu sănătos, cu reglarea umidității

Tip DF
Placă de gips-carton resistentă la foc

Tipul DF este destinat utilizării în sistemele de construcții 
interioare uscate cum sunt pereții despărțitori, placările 
independente, placările pereților și tavanele suspendate în 
zone cu cerințe mai ridicate de protecție împotriva incendiilor 
și izolare fonică precum coridoarele de evacuare, scările, 
incintele industriale etc.

REZISTENȚĂ LA FOC. REZISTENȚĂ IMPECABILĂ DE FIECARE DATĂ.

скосен кант (Аk)margini rotunjite

EN 520:2004 + А1:2009

Tip DF

 Indice de izolare acustică ridicat în sisteme de pereți și plafoane
 Miez cu densitate crescută pentru protecție la zgomote aeriene și rezistență structurală, tip D
 Rezistență la foc, tip DF
 Rezistentă la zgârieturi si impact Tip I
 Rezistentă si durabilitate excelentă – Tip R
 Folosită în sisteme cu rezistență la foc Technogips Pro
 Asigură niveluri ridicate de izolație sonoră Technogips Pro
 Asigură un mediu sănătos și controlul umidității

SOUND COMFORT EXTRA Tip DFIR
Plăca de gips-carton pentru izolarea fonică și protecție la foc.

Placă din gips-carton Sound Confort Extra tip DFIR este 
o placă cu densitate controlată crescută pentru rezistență
la temperaturi înalte, armată cu fibră de sticlă, aditivată 
suplimentar și învelită cu hârtie specială.

IZOLARE FONICĂ EXCELENTĂ SI PROTECȚIE LA FOC DE FIECARE DATĂ.

скосен кант (Аk)margini rotunjite

EN 520:2004 + А1:2009

Tip DF

Grosime Lăţime* (mm) Lungime* (mm) Greutate (kg/m2) Plăci/palet

12.5 mm 1200 2000, 2600 12.00 40

15 mm 1200 2000 14.00 40

*Technogips Pro are capacitatea de a fabrica dimensiuni personalizate la cerere

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Premium Profile  Z140 Șurub autofiletant  FUGA  și  
Bandă de îmbinare din hârtie

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Premium Profile  Z140 Șurub autofiletant FUGA  și 
Bandă de îmbinare din hârtie

Clasificare și certificate:
Clasificare și certificate:

EPD VER
IF

IE
D

EPD Verified

EPD VER
IF

IE
D

EPD Verified
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Grosime Lăţime* (mm) Lungime* (mm) Greutate   (kg/m2) Plăci/palet

12.5 mm 1200 2000, 2600 13.00 40

*Technogips Pro are capacitatea de a fabrica dimensiuni personalizate la cerere

 Miez cu densitate crescută pentru protecție la zgomote aeriene și rezistență structurală, tip D
 Rezistență temperaturi înalte, tip F
 Clasa cea mai înaltă de rezistentă la umiditate Tip H1.
 Rezistentă la zgârieturi si impact Tip I
 Rezistentă si durabilitate excelentă – Tip R
 Folosită în sisteme cu rezistență la foc Technogips Pro
 Asigură niveluri ridicate de izolație sonoră Technogips Pro
 Asigură un mediu sănătos și controlul umidității
 Ideal pentru aplicații interioare în zone cu umiditate ridicată de până la 90% pentru perioade 

scurte de timp și ventilație asigurată.

TITAN BOARD Tip DFH1IR
Premium board 

Tipul DFH1IR este o placă de înaltă performanță destinată 
utilizării la interior a constructiilor uscate   de calitate premium 
cum sunt pereții despărțitori, placările independente, placările 
pereților și tavanele suspendate în zone cu cerințe ridicate 
de protecție împotriva incendiilor, izolare fonică, rezistență la 
umiditate și  niveluri mari de robustețe la impacturile mecanice. 
Placa este ideală pentru hoteluri, școli, spitale, și alte mari proiecte 
comerciale.

SIGURANTĂ,CONFORT SI DURABILITATE. DE FIECARE DATĂ

скосен кант (Аk)margini rotunjite

EN 520:2004 + А1:2009

Type DFH1IR

rezistenta la foc  confort termic          libertate în proiectare 

izolare fonică       protecția mediului   ușor de tăiat și montat

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Premium Profil  Z140 Șurub TITAN TN 3.9х25/35 FUGA  și 
Bandă de îmbinare din hârtie

Clasificare și certificate:
EPD VER

IF
IE

D

EPD Verified
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Tipul GMFH1IR este o placă de înaltă performanță destinată 
utilizării în constructiile uscate de calitate superioară pentru 
construirea unor sisteme de fațadă necombustibile (pereți, placări, 
streașină) și a pereților  despărțitori, placărilor independente, 
placărilor pereților în zone cu cerințe ridicate de protecție la foc, 
izolare fonică, rezistență la umiditate și niveluri ridicate de robustețe 
la impacturile mecanice, cum ar fi  băi publice, cabine de duș, zone 
de relaxare, centre SPA și spații cu piscine.

правоъгълен кант (Sk)

2.2.
1.

Rezistență sporită la foc – tip F
Absorbția minimă a apei – tip H1

Grosime Lăţime* (mm) Lungime* (mm) Greutate  (kg/m2) Plăci/palet

12.5 mm 1200 2000 11.50 40

*Technogips Pro are capacitatea de a fabrica dimensiuni personalizate la cerere

 Permite construirea pereților fațadei folosind metoda de construcție uscată - crește suprafața utilă de    
     locuit în incintă.

  Rezistență excelentă la umiditate - înveliș adecvat pentru pereții și tavanele interioare din spații cu   
     umiditate extrem de ridicată (inclusiv condens)

 Rezistență excelentă la mucegai și igrasie- acoperirea specială nu conține substanțe organice care   
     împiedică formarea lor.

 Rezistență excelentă - miezul întărit în combinație cu acoperirea puternică din fibră de sticlă oferă  
     rezistență excelentă fiecărei plăci. Asigurarea stabilității GREUTATE de 30 kg / m² a stratului ceramic 
     și a compoziției adezive

 Creează o legătură stabilă si puternică – impact puternic si rezistentă la încovoiere
  Ideal pentru aplicații interioare în zone cu umiditate ridicată până la 90% din timp și ventilație asigurată.

BLUE BOARD Tip GMFH1IR
Premium board  

SOLUȚIE PENTRU FAȚADE. REZISTENȚĂ EXCELENTĂ DE FIECARE DATĂ.

margine dreaptămargine dreaptă

EN 15283-1:2008

Clasificare și certificate:

Tip GMFH1IR
Class А1
Placă 
incombustibilă

Rezistență la impact îmbunătățită – tip I
Rezistență la îndoire îmbunătățită – tip R

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

SUPER PREMIUM C4 or C5 profile  Blue Board Screw TN 3.9х30 FUGA hydro  și 
Bandă de îmbinare din fibră de sticlă

*pentru uz interior

PLACAREA PLAFOANELOR LA INTRĂRI PERETE DESPĂRȚITOR / PLAFON SUSPENDAT ÎN ZONE
UMEDE

PERETE FAȚADĂ CU FINISAJ TENCUIALĂ DECORATIVĂ PERETE  FAȚADĂ CU SISTEM DE TERMOIZOLAȚIE

PERETE FAȚADĂ CU PLACARE DECORATIVĂ PLACARE  FAȚADĂ PENTRU STREAȘINĂ

 Aplicare: 

EPD VER
IF

IE
D

EPD Verified
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DE CE SĂ ALEGEM 
AMESTECURILE USCATE DE GIPS?
SAU 9 LUCRURI PE CARE LE ȘTIM DESPRE AMESTECURILE USCATE DE GIPS

Technogips Pro amestecuri uscate de gips sunt produse absolut pure. Acestea garantează siguranță la utilizarea 
lor acasă. Și mai mult:

1.  Garanţia calităţii.
Asigură suprafața perfectă, gata 
pentru decorații și finisaje. Culoarea 
deschisă a suprafeței finisate reduce 
consumul de vopsea.

4. Rezistentă la foc.  
Amestecurile noastre de gips ard 
greu și încetinesc răspândirea focului. 
Conțin apă cu structură cristalizată 
care se separă când temperatura 
suprafeței ajunge la 100°C.

5. Economisesc timp.
Technogips Pro amestecuri uscate 
de gips nu necesită multă apă, ceea 
ce scurtează termenele de execuţie.

6. Uşor de utilizat. 
Technogips Pro amestecuri uscate 
de gips sunt uşor de pregătit și 
aplicat. Este nevoie doar de apă iar 
după amestecare produsul este gata 
pentru utilizare. 

7. Consum scăzut.
Amestecurile uscate de gips sunt 
economice și eficiente. Cu o cantitate 
mică de produs se pot acoperi 
suprafețe mari și se pot obține 
rezultate excelente.

8.  Rezistente la crăpături.
Technogips Pro amestecuri 
uscate de gips au o uscare 
limitată, ceea ce garantează 
un pericol minim de apariție a 
fisurilor.

9. Uşor de depozitat.
Sunt ambalate în saci de hârtie cu 
greutate de 5kg, 25kg și 30kg.

2.   Mediu sănătos.    
Technogips Pro amestecuri 
uscate de gips reglează nivelul 
umidității din încăpere și asigură 
un mediu sănătos. 

3.Izolator termic bun 
Technogips Pro amestecuri 
uscate de gips au o conductivitate  
termică scăzută ʎ=0,34 W/(mK), 
în comparație cu amestecurile pe 
bază de ciment.
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 Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar se pot schimba substanțial 
caracteristicile produsului și timpul său de uscare. 

 Amestecurile trebuie să fie aplicate la o temperatură a bazei și mediului în intervalul +5°C ÷ +30° C. 
 În cazul ventilării camerelor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură.

LIPIRE PUTERNICĂ DE FIECARE DATĂ.
FIX este un adeziv care se folosește pentru fixarea directă a 

tuturor tipurilor de plăci de gips-carton pe pereți din beton, blo-
curi din BCA, cărămizi în încăperi cu umiditate normală.

Aderență excelentă cu baza

Rezistență înaltă

Rezistență obtinută rapid

Aplicare ușoară

Timp de aplicare: 
50 de minute

Raport 
de amestecare

Capacitate 
de acoperire Consum

Saci 
în palet

Greutate 
pe palet

25 kg ~13 l de apă / 25 kg ~ 5 m2 / 25 kg ~ 5 kg / m2 40 buc. 1000 kg

 Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.
 Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.
 Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în mod corect.
 În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

 Nu se permite utilizarea adezivului FIX pentru montarea unor plăci de gips-carton pe tavane și grinzi! 
 A nu se folosi în încăperi cu umiditate ridicată!
 Nu se recomandă lipirea cu FIX a unor altor elemente în afară de plăcile de gips-carton!

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ADEZIVULUI PENTRU LIPIT FIX

PENTRU REZULTATE OPTIME 
COMBINAȚI FIX СU:

plăci de gips-
carton Tip А

plăci de gips-
carton Tip DF

ispos de îmbinare
 FUGA

CUM SĂ UTILIZĂM ADEZIVUL PENTRU LIPIT GIPS-CARTON FIX

1. Pregătirea suprafeței: Suprafața substratului trebuie să fie curată, fără praf și fără ulei. Straturile neaderente trebuie 
îndepărtate. Substraturile hidrofobe trebuie să fie pregătite în prealabil cu o amorsă/impregnant adecvat pentru a controla 
absorbția și aderența.

2. Amestecarea:  Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați treptat cantitatea aleasă de pulbere (13 l de apă 
la un sac de 25 kg), astfel încât pulberea să iasă 1 – 2 mm deasupra apei. Lăsați materialul să se așeze pentru 3 – 5 minute. 
Amestecați manual sau mecanizat (400 – 800 rot/min) până obțineți un amestec omogen, fără bulgări.

     

     

                        FUGA

Placi de gips-carton 
FIX  

Perete de beton / zidărie

                   FUGA
Placi de gips-carton 

FIX 

Perete de beton / zidărie 

                   FUGA
Placi de gips-car ton 

FIX 
Perete de beton / zidărie 

1)

2)

3)

3. Aplicare: 
În funcție de neuniformitatea bazei se folosesc ur-

mătoarele trei metode de montaj:

1)  Pentru neregularități de max. 10 mm se aplică 
pe tot perimetrul ipsos cu gletiera cu dinți, apoi se apli-
că încă două fâsii pe mijlocul plăcii.

2) Pentru neregularități între 10 și 20 mm se aplică 
mămăligi cu diametrul de 10 cm în șah, la o distanță de 
30 cm una de alta. Se pot aplica fie direct pe perete, fie 
pe placa de gips.

3) Pentru neregularități de peste 20 mm întâi se 
aplică pe perete fașii de 10 cm lățime pe tot perimetrul 
astfel încât să fie câte două pe mijlocul fiecărei plăci. Se 
aplică FIX peste fâsii cu gletiera cu dinți, apoi se lipesc 
plăcile.

UNELTE 
NECESARE:

CONDIȚII DE APLICARE:

găleată dreptar cu nivelă mixer gletieră dințată mistrie

50

ADEZIV PENTRU LIPIT PLĂCI DE GIPS-CARTON                                                                       
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LEGĂTURĂ DE ÎNCREDERE DE FIECARE DATĂ.
FUGA este un ipsos special aditivat, folosit la umplerea rosturilor dintre 

plăcile pe bază de gips. Se poate folosi și ca strat de finisare a întregii 
suprafețe și pentru umplerea unor crăpături mici.

Asigură o legătură puternică și 
durabilă între plăci

Timp de aplicare: 
60 de minute

Potrivit pentru gletuire 
integrală

Produs economic și ușor de 
utilizat

Nivel înalt de netezime și 
finisare a rosturilor

Contracție scăzută la uscare

60

Raport 
de amestecare

Capacitate 
de acoperire Consum

Saci 
în palet

Greutate 
pe palet

25 kg ~13.5 l de apă / 25kg ~ 83 m2 / 25 kg ~ 0.3 kg / m2 40 buc. 1000 kg

5 kg ~2.8 l de apă / 5kg ~ 16 m2 / 5 kg ~ 0.3 kg / m2 120 buc. 600 kg

 Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.

 Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.

 Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în mod corect.

 În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

 Folosiți în încăperi cu umiditate normală! Pentru încăperi cu umiditate ridicată folosiți FUGA hydro.
 Este potrivit pentru îmbinarea rosturilor dintre plăcile de gips-carton, precum și pentru gletuirea integrală.

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA GLETULUI DE ÎMBINARE FUGA

PENTRU REZULTATE OPTIME 
COMBINAȚI FUGA СU:

plăci de gips-
carton Tip А

plăci de gips-
carton Tip DF

glet de finisare 
SATEN

CUM SĂ UTILIZĂM GLETUL DE ÎMBINARE FUGA

1.  Pregătirea suprfaței: Înainte de finisarea roturilor, plăcile de gips-carton trebuie fixate conform recomandării. Suprafța 
trebuie să fie curată, uscată și fără urme de ulei. Șuruburile de fixare ale plăcilor trebuie să fie același nivel cu suprafața, fără să 
iasă în afară.

2. Amestecarea:  Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați treptat cantitatea aleasă de pulbere (2,80 l de apă 
la un sac de 5 kg), astfel încât pulberea să iasă 1 – 2 mm deasupra apei. Lăsați materialul să se așeze pentru 3 – 5 minute. 
Amestecați manual sau mecanizat (400 – 800 rot/min) până obțineți un amestec omogen, fără bulgări.. 

3. Aplicarea:

1) Nivelul 1
Puneți o cantitate suficientă de pastă astfel încât să  
acoperiți îmbinarea complet, apoi apăsați pentru a asigura 
umplerea completă. Aplicați banda de îmbinare prin apăsare 
cu șpaclu. Așteptați 24 de ore până la uscare.
Aplicați al doilea strat de pastă peste banda de îmbinare 
menținând materialul în limitele îmbinării. Așteptați 24 de 
ore până la uscare.
3) Nivelul 2
Aplcați al treilea strat de finisare. Acesta este menit să facă 
tranziția de la îmbinarea dintre plăci către zona de câmp. 
Întindeți stratul fin pe o distanță de 50 mm de îmbinare.

Final: Pentru un rezultat excelent se recomandă ca ultimul 
pas să fie gletuirea totală a plăcilor cu SATEN!

UNELTE 
NECESARE:

găleată mixer gletieră dințată mistrieșpaclu

Nivelul 1

50 mm 50 mm

Nivelul 2

 Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar se pot 
      schimba substanțial caracteristicile produsului și timpul său de uscare. 

 Amestecurile trebuie să fie aplicate la o temperatură a bazei și mediului în intervalul +5°C ÷ +30° C. 
 În cazul de ventilării camerelor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură.

CONDIȚII DE APLICARE:

GLET DE ÎMBINARE GIPS-CARTON                                                                     
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SIGURANȚĂ LA UMIDITATE DE FIECARE DATĂ.
FUGA hydro este un ipsos special aditivat pentru rezistență la umiditate, 

folosit la umplerea rosturilor dintre plăcile pe bază de gips.

60

Rezistent la umiditate

Timp de aplicare: 
60 de minute

Potrivit pentru gletuirea completă a unor 
încăperi cu umiditate crescută

Asigură o legătură puternică și durabilă între 
plăci

Nivel înalt de netezime și finisare a rosturilor

Produs economic și ușor de utilizat

Contracție scăzută la uscare

Raport 
de amestecare

Capacitate 
de acoperire Consum

Saci 
în palet

Greutate 
pe palet

5 kg ~2.8 l de apă / 5 kg ~ 16 m2 / 25 kg ~ 0.3 kg / m2 120 buc. 600 kg

 Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.

 Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.

 Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în mod corect. 

 În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

 Potrivit pentru încăperi cu umiditate ridicată cum ar fi băi, bucătării, etc.
 Se caracterizează prin culoarea verde distinctivă!
 Nu este potrivit pentru utilizare exterioară.

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA GLETULUI FUGA HYDRO

PENTRU REZULTATE OPTIME 
COMBINAȚI FUGA HYDRO СU:

plăci de gips-
carton tip H2

plăci de exterior BlueBoard 
(mediu interior)

CUM SĂ UTILIZĂM IPSOSUL REZISTENT LA UMIDITATE FUGA HYDRO

1. Pregătirea suprfaței: Înainte de finisarea roturilor, plăcile de gips-carton trebuie fixate conform recomandării. Suprafța 
trebuie să fie curată, uscată și fără urme de ulei. Șuruburile de fixare ale plăcilor trebuie să fie același nivel cu suprafața, fără să 
iasă în afară.

2. Amestecarea:  Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați treptat cantitatea aleasă de pulbere (2,80 l de apă 
la un sac de 5 kg), astfel încât pulberea să iasă 1 – 2 mm deasupra apei. Lăsați materialul să se așeze pentru 3 – 5 minute. 
Amestecați manual sau mecanizat (400 – 800 rot/min) până obțineți un amestec omogen, fără bulgări.

3. Aplicarea:

1) Nivelul 1
Puneți o cantitate suficientă de pastă astfel încât să 
acoperiți îmbinarea complet, apoi apăsați pentru a asigura 
umplerea completă. Aplicați banda de îmbinare prin apăsare 
cu șpaclu. Așteptați 24 de ore până la uscare
Aplicați al doilea strat de pastă peste banda de îmbinare 
menținând materialul în limitele îmbinării. Așteptați 24 de 
ore până la uscare.
3) Nivelul 2
Aplcați al treilea strat de finisare. Acesta este menit să facă 
tranziția de la îmbinarea dintre plăci către zona de câmp. 
Întindeți stratul fin pe o distanță de 50 mm de îmbinare.

Final: Pentru un rezultat excelent se recomandă ca ultimul 
pas să fie gletuirea totală a plăcilor cu glet rezistent la 
umiditate FUGA hydro!

UNELTE 
NECESARE:

găleată mixer gletieră dințată mistrieșpaclu

Nivelul 1

50 mm 50 mm

Nivelul 2

 Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar se pot 
      schimba substanțial caracteristicile produsului și timpul său de uscare. 

 Amestecurile trebuie să fie aplicate la o temperatură a bazei și mediului în intervalul +5°C ÷ +30° C. 
 În cazul ventilării camerelor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură.

CONDIȚII DE APLICARE:

GLET DE ÎMBINARE HIDROFOB
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 Este obligatoriu să folosiți scule perfect curate fără urme de praf. In caz contrar, caracteristicile produsului si timpul de 
întărire pot fi substanțial schimbate.

 Amestecurile trebuie aplicate la o temperatură egală cu cea a bazei si a mediului ambient , 
      intre +8°C ÷ +35°C.

 Evitați schimbările bruște de temperatură in timpul aerisirii spațiilor de lucru.

APLICARE RAPIDĂ ȘI USOARĂ.DE FIECARE DATĂ.
FUGA & FINISH este un glet gata preparat universal pentru îmbinările 

plăcilor de gips-carton si pentru gletuirea completă a diferitelor tipuri de 
suprafețe.  

Glet Gata Preparat, potrivit pentru 
multiple utilizări.   

Potrivit pentru aplicare manuală sau 
mecanizată

Culoare albă clară a amestecului ușor de 
șmirgheluit cu eliminare redusă de praf 

Finisare fină pentru gletuirea completă 
a plăcilor de gips-carton sau tencuieli, 
nivele Q3-Q4 

Conferă o legătura puternică la 
îmbinarea plăcilor de gips-carton, nivele 
de finisare Q1-Q2 

Consum pentru umplerea 
rosturilor

Consum pentru 
acoperirea de finisare

Galeti  
pe  palet

Greutate  
Palet

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

 Depozitați si transportați materialul in recipientul original închis etanș in ambalajul original,  in locuri acoperite, uscate si 
ventilate.

 Feriți-l de îngheț, căldura extremă si expunerea directă la soare.
 Proprietățile produsului sunt garantate doar atunci când este depozitat si aplicat in mod corect. 
 Produsul este utilizabil timp de 12 luni de la data de producție. 

 După deschiderea recipientului, conținutul trebuie amestecat cu un mixer mecanic. Dacă este necesar amestecul poate 
      fi diluat.

 Potrivit pentru finisarea colturilor exterioare cu colțare de aluminiu.   
 Potrivit pentru umplerea rosturilor dintre plăcile de gips-carton cat si pentru gletuirea complete a suprafețelor.  
 Se aplică  in încăperi cu umiditate normală! Pentru încăperi cu umiditate ridicate, folosiți FUGA HYDRO!

TERMEN DE VALABILITATE SI DEPOZITARE 

RECOMANDARI DE LUCRU FUGA & FINISH:

PENTRU REZULTATE OPTIME, SE 
FOLOSESTE CU:

plăci de gips-carton 
Tip А

CUM TREBUIE SĂ LUCRĂM CU FUGA & FINISH

1. Pregătirea bazei:   Montajul plăcilor de gips-carton trebuie făcut asigurând stabilitatea si rezultatul acestui substrat să fie 
curat, uscat si fără urme de ulei. Când plăcile de gips-carton sunt montate corect, capetele șuruburilor trebuie să fie exact sub 
nivelul suprafeței plăcii.      

2. Amestecarea: După deschiderea găleții, conținutul trebuie amestecat cu un mixer mecanic. Dacă este necesar, amestecul 
poate fi diluat: pentru aplicare manuală cu aproximativ 200 ml apă la 20 kg de produs si aplicare mecanizată cu aproximativ 400 
ml de apă la 20 kg de material, pentru obținerea consistentei dorite. 

3. Aplicarea - nivelurile  Q1, Q2, Q3, Q4

1) Nivelul Q1

Puneți destul material încât să umpleți îmbinarea complet si presați ușor să asigurați umplerea strânsă. Apoi aplicați 
banda de îmbinare prin apăsare  cu un șpaclu. Așteptați 24 de ore până este uscat complet!  

2) Nivelul Q2
Aplicați un al doilea strat de glet de îmbinare de finisare cu scopul de a face o trecere lină dintre zona îmbinării si zona de 
câmp a plăcii de gips-carton. Întindeți stratul fin pe o distantă de 50-60 mm de la capătul îmbinării.   

3) Nivelul Q3
Cu mișcări rectilinii, ținând gletiera cu un unghi de 30°, întindeți un strat subțire de glet gata preparat.  In mod normal, una 
sau două mișcări sunt suficiente pentru a uniformiza toate crestele și denivelările, adăugând material dacă este nevoie. 
Dacă este necesar, suprafața poate fi netezită cu șmirghel fin după uscarea completă a gletului.

4) Nivelul Q4
Dacă sunt cerințe înalte in ceea ce privește calitatea suprafețelor finisate trebuie continuat cu nivelul Q4.  Cu mișcări 
rectilinii, întindeți un strat de 3 mm de glet gata preparat. In mod normal, una sau două mișcări sunt suficiente pentru 
a uniformiza toate crestele si denivelările, adăugând material daca este nevoie. Daca este necesar, suprafața poate fi 
netezită cu șmirghel fin după uscarea completă gletului.   

Informații suplimentare:
Dimensiunea recomandată a duzelor este de la  527 la 531, puterea in jur de 100 Bari.

INSTRUMENTE
NECESARE:

CONDITII DE APLICARE:

mixer banjogletierășpaclu pistol airless
Bandă de 

îmbinare din hârtie

GLET GATA PREPARAT

NEW
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NETEZIME PERFECTĂ DE FIECARE DATĂ.
SATEN  este un glet de finisare foarte fin destinat spațiilor interioare 

cu umiditate normală. Asigură o suprafață de calitate înaltă, netedă și 
gata de decorare. 

60 Timp de aplicare: 
60 de minute

Aplicare în încăperi cu umiditate 
normală
Umple defecte mici de până la 5 mm și 
crăpături de pe plăcile de gips-carton 
sau alte suprafețe

Creează o suprafață perfect netedă

Este perfect pentru gletuirea fină a 
diferitelor suprafețe.

Economic datorită stratului subțire 
de aplicare

Raport 
de amestecare

Capacitate 
de acoperire Consum

Saci 
în palet

Greutate 
pe palet

25 kg ~18 l de apă / 25 kg ~ 29 m2 / 25 kg ~ 0.85 kg / m2  / 1 mm 40 buc. 1000 kg

10 kg ~7.5 l de apă / 10 kg ~ 11 m2 / 10 kg ~ 0.85 kg / m2  / 1 mm 60 buc. 600 kg

 Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.
 Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.
 Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în mod corect. 
 În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

 Grosimea maximă de aplicare a unui strat  este de 5 mm!
 Timpul de lucru deschis în care se pot netezi urmele gletierei este 60 minute!
 A nu se folosi în încăperi cu umiditate ridicată!
 Pentru obținerea unei netezimi perfecte este recomandată gletuirea completă a plăcilor de gips-carton!

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

RECOMANDĂRI PENTRU APLICAREA GLETULUI DE FINISARE MANUALĂ SATEN

PENTRU REZULTATE OPTIME 
COMBINAȚI SATEN СU:

plăci de gips-
carton Tip А

plăci de gips-
carton Tip DF

glet 
FUGA

CUM SĂ UTILIZĂM GLETUL MANUAL SATEN

1. Pregătirea suprfaței: Înainte de finisarea roturilor, plăcile pe bază de gips trebuie fixate conform recomandării. Suprafța 
trebuie să fie curată, uscată și fără urme de ulei. Șuruburile de fixare ale plăcilor trebuie să fie același nivel cu suprafața, fără să 
iasă în afară.

2. Amestecarea: Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați treptat cantitatea aleasă de pulbere (18 l de apă 
la un sac de 25 kg), astfel încât pulberea să iasă 1 – 2 mm deasupra apei. Lăsați materialul să se așeze pentru 3 – 5 minute. 
Amestecați manual sau mecanizat (400 – 600 rot/min) până obțineți un amestec omogen, fără bulgări.

3. Gletuirea în 3 etape simple:
1) Primul strat
Se aplică un strat cu o grosime de 1 - 3 mm. Mișcarea gletierei 
trebuie să fie de jos în sus, cu o înclinare de aproximativ 
30°față de perete. Cu mișcări circulare într-o singură direcție 
(fie doar la stânga, fie doar la dreapta, dar nu în cerc complet) 
începeți gletuirea peretelui. Se așteaptă până când gletul este 
semisolid și după aceea se prelucrează cu o gletieră curată, 
până când suprafața devine perfect netedă. La fiecare mișcare 
gletiera trebuie curățată de materialul adunat cu un șpaclu.
2) Al doilea strat
Fiecare strat următor se aplică după întărirea completă a 
celui anterior. Se pune în același mod, dar cu apăsare mai 
mare ca să se obțină o grosime medie a stratului de max. 1 
mm. Cu o mișcare suplimentară sau două se netezesc toate 
imperfecțiunile, iar dacă este necesar se poate mai adăuga 
amestec. După întărire, dacă este necesar, stratul se șlefuiește 
cu șmirghel fin. Șlefuiți cu atenție asperitățile ce ies în afară, iar 
găurile le umpleți cu un șpaclu mic și glet. Repetați procedura. 

3) Pentru a obține o suprafață perfect netedă puneți un al 
treilea strat cu o consistență mai apoasă și gleluiți întreaga 
suprafață.

UNELTE 
NECESARE:

găleată mixer gletieră mistrieșpaclu

 Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar se pot 
      schimba substanțial caracteristicile produsului și timpul său de uscare. 

 Amestecurile trebuie să fie aplicate la o temperatură a bazei și mediului în intervalul +5°C ÷ +30° C. 
 În cazul de ventilării camerelor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură.

CONDIȚII DE APLICARE:

GET DE FINISARE
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Mai economică și mai ușor de lucrat

100

EN 13279-2:2014

Raport 
de amestecare

Capacitate 
de acoperire Consum

Saci 
în palet

Greutate 
pe palet

30 kg ~18 l de apă / 30 kg ~ 2.7÷3 m2 / 30 kg ~ 11 kg / m2  / 10 mm 40 buc. 1200 kg

 ELASTICITATE PERFECTĂ DE FIECARE 
DATĂ.

MAI MULTĂ NETEZIME. CONSUM MAI 
SCĂZUT DE FIECARE DATĂ.

SPRINT este o tencuială pe bază gips, pentru pereți și plafoane în 
încăperi cu umiditate normală. Se poate aplica manual sau mecanizat, 
într-un singur strat. Suprafața obținută este gata pentru finisare.

SPRINT PLUS este o tencuială mecanică de ipsos ușoară pentru 
aplicarea unui singur strat pe pereți interiori și tavane din încăperi cu 
umiditate normală. Formula ușoară cu perlit garantează aplicarea rapidă 
și un consum economic. Pentru obținerea unor suprafețe gata de vopsit, 
lipit tapet sau tencuieli decorative potrivite și finisaje. Potrivită pentru 
toate tipurile de mașini pentru tencuieli fine. Produsul se poate aplica şi 
manual.Potrivită pentru aplicare mecanică sau 

manuală.

Cu până la 30% greutate mai mică decât  
tencuielile de var

Netezime ridicată

Perfectă pentru aplicarea peste cărămizi pline și cu goluri, blocuri din BCA , 
beton rugos

Conținut mare de gips, elasticitate maximă fără crăpături

Mediu sănătos, cu umiditate reglată

Timp de lucru: 100 de minute

PENTRU REZULTATE OPTIME COMBINAȚI SPRINT СU: Glet cu aplicare manuală 
SATEN

 Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.
 Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.
 Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în mod corect.
  În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE PENTRU SPRINT ȘI SPRINT PLUS

Dacă se prelucrează cu o racletă se obține o 
suprafață netedă ce elimină necesitatea de
gletuire suplimentară

Netezime ridicată

Cu până la 30% greutate mai mică decât tencuielile de var

Perfectă pentru aplicarea peste cărămizi pline și cu goluri, blocuri din BCA, 
beton rugos

Potrivită pentru aplicare mecanică sau manuală

Conținut mare de gips, elasticitate maximă fără crăpături

Mediu sănătos, cu umiditate reglată

100
Timp de aplicare: 100 de minute

Raport 
de amestecare

Capacitate 
de acoperire Consum

Saci 
în palet

Greutate 
pe palet

30 kg ~18 l de apă / 30 kg ~ 3.3÷3.5 m2 / 30 kg ~ 8.5÷9 kg / m2  / 10 mm 40 buc. 1200 kg

 Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar se pot 
      schimba substanțial caracteristicile produsului și timpul său de uscare. 

 Amestecurile trebuie să fie aplicate la o temperatură a bazei și mediului în intervalul +5°C ÷ +30° C. 
 În cazul de ventilării camerelor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură.

CONDIȚII DE APLICARE:

TENCUIALĂ MECANIZATĂ ȘI MANUALĂ PE BAZĂ DE IPSOS TENCUIALĂ UȘOARĂ MECANIZATĂ ȘI MANUALĂ PE BAZĂ DE IPSOS
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CUM SĂ UTILIZĂM
TENCUIELILE MECANIZATE DIN IPSOS

 

1.  PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI
Suprafața substratului trebuie să fie curată, fără praf și fără ulei. Straturile neaderente trebuie îndepărtate. Substraturile hidrofobe 
trebuie să fie pregătite în prealabil cu un o amorsă adecvată pentru a controla absorbția și aderența, după cum urmează:

1) Pentru beton folosiți o amorsă compatibilă 
și așteptați ca acesta să se usuce complet, 
conform specificațiilor producătorului, înainte 
de a tencui.

2) Pentru cărămidă sau BCA folosiți o 
amorsă compatibilă, cu pătrundere adâncă, 
și așteptați ca acesta să se usuce complet, 
conform specificațiilor producătorului, înainte 
de a tencui.

3) Pentru armături sau alte elemente metalice, este necesar ca acestea să fie curățate de rugină.

2.  APLICARE MECANIZATĂ
SPRINT / SPRINT Plus este 

compatibilă cu orice tip de mașină 
de tencuit pentru tencuieli fine. 
Vâscozitatea materialului este 
controlată prin debitul de apă.

Aplicarea se realizează în fâșii orizontale, de sus în jos. 
Grosimea stratului trebuie să fie între 10 și 20 mm, fără a avea 
zone mai subțiri de 8 mm și mai groase de 40 mm.

3. PRELUCRAREA TENCUIELII:
1) Prelucrarea tencuielii de gips începe imediat după ce 

aceasta a fost aplicată pe perete. Este necesar ca stratul 
aplicat să fie netezit cu un șpaclu fluture. După acest pas, 
trebuie asigurată ventilația normală a încăperii și trebuie ca 
tencuiala să devină suficient de solidă pentru următoarea 
etapă.

2) După 80 - 100 min. se face “proba cu degetul”, verificând 
uscarea totală a tencuielii. Dacă tencuiala a devenit destul 
de solidă și nu rămân urme la atingere, se începe nivelarea 
cu dreptar trapez. Dacă este necesar, cu materialul rămas se 
pot umple găuri și alte defecte de pe suprafața prelucrată.

3) După acest pas, suprafața se drișcuiește pentru a se 
netezi asperitățile.

4) Următorul pas este netezirea. Aceasta începe când 
tencuiala a devenit destul de solidă (la atingere nu lasă urme). 
Suprafața se trece cu drișca din plastic cu burete de cauciuc 
până la extragerea laptelui de gips. Este foarte de important 
ca drișca să fie udată cu apă pentru a ușura prelucrarea.

5) Se așteaptă din nou ca suprafața să se usuce până la 
lipsa amprentei la atingere și se începe prelucrarea cu un 
șpaclu fluture până la obținerea netezimii dorite.

6) Pentru obținerea unei netezimi tip oglindă este necesar 
să se mai aștepte 60 – 90 min., după care tencuiala se 
netezește cu drișcă din plastic cu burete de cauciuc fin și se 
răzuiește cu un șpaclu fluture.

4. APLICAREA MANUALĂ:

Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați treptat cantitatea aleasă de pulbere (aproximativ 18 l apă la 30 
kg de pulbere). Lăsați materialul să se așeze. Amestecați până obțineți un amestec omogen, fără bulgări.

UNELTE NECESARE:

mașină pentru 
tencuială fină

mixer șpaclu de fațadă
/fluture

dreptar tip h drișcă din plastic cu 
burete de cauciuc fin

dreptar trapez 
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Ipsos de construcții cu priză rapidă pentru aplicare directă. Se utilizează 
pentru umplerea găurilor, pentru montarea instalațiilor electrice și pentru 
uniformizarea suprafețelor neregulate.

EXCEPȚIONAL DE SOLID 
DE FIECARE DATĂ.

Compatibilitate cu toate tipurile
de zidării și betoane

Acumulare de rezistență rapidă

Aplicare ușoară

Aderență excelentă cu baza

Rezistență mare

 8 Timp de aplicare: 
8-15 minute

Raport 
de amestecare

Capacitate 
de acoperire Consum

Saci 
în palet

Greutate 
pe palet

25 kg de apă - 1/0:55 ~ 25 m2/25 kg ~ 1 kg / m2 / 1 mm 40 buc. 1000 kg

5 kg de apă - 1/0:55 ~ 5 m2/5 kg ~ 1 kg / m2 / 1 mm 120 buc. 600 kg

 Depozitați și transportați în ambalajul original etanș, în zone închise, uscate și ventilate.
 Produsul este potrivit pentru utilizare în termen de 6 luni de la data producției.
 Proprietățile produsului sunt garantate numai atunci când produsul este depozitat și folosit în mod corect.
 În cazul în care produsul se umezește, se vor forma bulgări, iar timpul de priză va fi mai mic.

TERMEN DE VALABILITATE ȘI DEPOZITARE

 Datorită purității și albeței sale ridicate, ipsosul de construcții este potrivit pentru fabricarea de piese turnate și șabloane 
pentru diferite elemente decorative de ipsos și alte ornamente fine sau mai masive.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE IPSOSUL DE CONSTRUCŢII?

UNELTE NECESARE:

găleată mistrieșpaclu

CUM SĂ UTILIZĂM IPSOSUL DE CONSTRUCŢII?

EN 13279-2:2014

1. Pregătirea suprafeței
Suprafața substratului trebuie să fie curată, fără praf și fără 

ulei. Straturile neaderente trebuie îndepărtate. Substraturile 
hidrofobe trebuie să fie pregătite în prealabil cu uo amorsă 
adecvată pentru a controla absorbția și aderența.

2. Amestecarea
Umpleți parțial cu apă un vas curat, nemetalic. Adăugați 

treptat cantitatea aleasă de pulbere (raportul dintre gips și 
apă trebuie să fie de aproximativ 1:0,55). Lăsați materialul 
să se așeze. Amestecați manual până obțineți un amestec 
omogen, fără bulgări. Pregătiți o cantitate de amestec care 
va fi utilizată în 5 minute.

Tipuri de amestecuri în fucție de raportul ipsos / apă:

1) Gips puternic (primul strat)
Cantitatea de amestec depus trebuie să fie de 1-2 mm 
deasupra nivelului apei. Potrivit pentru un prim strat de 
acoperire cu gips.

2)  Gips mediu (al doilea strat)
După ce se toarnă o anumită cantitate de amestec uscat și 
se lasă în apă, 1-2 mm de apă trebuie să rămână deasupra 
acestuia. Potrivit pentru un al doilea strat de gips, precum 
și pentru fixarea cablurilor electrice, a dozelor electrice, etc.

3) Gips slab (al treilea strat)
Cantitatea de amestec uscat depus trebuie să fie 

jumătate din cantitatea de apă. Lăsați-l să stea 2 minute, 
amestecați-l și lăsați-l să se absoarbă. Înainte de începerea 
lucrului, îndepărtați cantitatea în exces de apă. Scopul 
acestei operațiuni este glazurarea suprafeței după ce a fost 
așezat gipsul puternic sau mediu.

* Notă: Pentru rezultate excelente după fiecare mână suprafața se umezește cu apă.

 Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar se pot 
      schimba substanțial caracteristicile produsului și timpul său de uscare. 

 Amestecurile trebuie să fie aplicate la o temperatură a bazei și mediului în intervalul +5°C ÷ +30° C. 
 În cazul de ventilării camerelor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură.

CONDIȚII DE APLICARE:
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DE CE PROFILE TECHNOGIPS PRO?
SAU CE NU ȘTIM ÎNCĂ DESPRE CONSTRUCȚIA DIN PROFILE.

Gama largă de profile galvanizate Technogips Pro pentru construcții cu plăci de gips-carton sunt potrivite atât 
pentru executări standard ale unor pereți despărțitori ușori și tavane suspendate cât și pentru detalii curbate 
complexe. Toate profilele Technogips Pro sunt fabricate din oțel galvanizat de calitate înaltă care asigură siguranță 
și durabilitate structurii construite. Avantajele de bază prin care se disting profilele Technogips Pro sunt:

1.  Standard de calitate  
Special proiectate pentru a facilita 
construirea unor pereți despărțitori, 
tavane și placări de perete conform 
metodelor construcțiilor uscate. 
Sunt fabricate în conformitate cu 
standardul european EN 14195.

2. Siguranţă 
profilele de Technogips Pro sunt
fabricate din oțel galvanizat de 
calitate înaltă rezistent la rugină 
și deformări. Pot rezista la 
depozitare scurtă în aer liber.

3. Aplicare pe scară largă
Sistemele metalice Technogips 
Pro sunt o soluție excelentă 
pentru reconstrucții și renovări. 
Sistemele noastre asigură o 
varietate mare de soluții de 
construcții pentru încăperi din 
clădiri rezidențiale, comerciale, 
spitalicești, de învățământ și 
industriale.

4. Posibilitate unor soluţii de 
proiectare
Din cauza tăierii și modelării lor sunt 
foarte potrivite pentru implementare 
atât ca pereți de despărțire standard 
și placări, cât și în soluții de proiectare 
personalizate.

5. Greutate optimă
Profilele noastre galvanizate au un 
raport optim între greutatea proprie 
și rezistența. Acest lucru le face 
ușoare și comode pentru lucru, dar în 
același timp solide și sigure.

6. Ușor de transportat
Combinația dintre greutatea proprie 
mică și rezistența mare le face foarte 
ușor de transportat. Acest lucru 
facilitează și optimizează transportul 
lor.

7. Ușor de tăiat 
Materialul din care sunt făcute este 
ales astfel încât să aibă rezistență 
excelentă, dar se lucrează ușor - 
se taie ușor cucleștele rezultând o 
pierdere mică.

8. Recunoaștere ușoară
profilele Technogips Pro sunt 
individual marcate pentru 
identificare mai ușoară.
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Profil Premium CW

Profil Premium UW

Profil vertical pentru pereți despărțitori și  placări independente

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Acoperire cu zinc Z140 - 140 g/m2

Profil perimetral pentru pereți despărțitori și placări independente. 

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Acoperire cu zinc Z140 - 140 g/m2

Premium Profile CD 60

Premium Profile UD 27

Profil pentru tavane suspendate și placări pereți.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Acoperire cu zinc Z140 - 140 g/m2

Profil perimetral pentru tavane suspendate și placări pereti.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Acoperire cu zinc Z140 - 140 g/m2

Recomandări pentru depozitare:

Z 140

Produs Dimensiuni (mm) Grosime (mm) Lungime (mm) Palet (buc.)

CW 50 49 x 48.8 x 47 0.6 2750, 3000, 3500, 4000 192

CW 75 49 x 73.8 x 47 0.6  2750, 3000, 3500, 4000, 5000 128

CW 100 49 x 98.8 x 47 0.6 3000, 4000, 5000 96

CW 125 49 x 124.8 x 47 0.6 4000 64

CW 150 49 x 148.8 x 47 0.6 4000 48
*Technogips Pro are capacitatea să fabrice profile metalice cu dimensiuni personalizate în functie de cerințele proiectului.

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Produs Dimensiuni (mm) Grosime (mm) Lungime* (mm) Palet (buc.)

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

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

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

UW 125 40 x 125 x 40 0.6 4000 64

UW 150 40 x 150 x 40 0.6 4000 48
*Technogips Pro are capacitatea să fabrice profile metalice cu dimensiuni personalizate în functie de cerințele proiectului.

Pentru a obține rezultate optime, 
combinați cu:

Bandă de etanșare acustică Diblu metalic

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Diblu cu șurub

Umiditatea aerului poate determina apariția pe suprafața profilelor a unui oxid de culoare albă. Este recomandat ca profilele să fie păstrate 
astfel:
1) Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate.
2) Depozitați departe de substanțe corozive, umiditate sau surse de căldură.
3) În cazul depozitării pe termen lung în aer liber (nu se recomandă), este necesar să plasați legăturile inclinate putin  , astfel încât să permiteți 
scurgerea usoară a apei atmosferice.

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Produs Dimensiuni (mm) Grosime (mm) Lungime (mm) Palet (buc.)

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

*Technogips Pro are capacitatea să fabrice profile metalice cu dimensiuni personalizate în functie de cerințele proiectului.

Produs Dimensiuni (mm) Grosime (mm) Lungime (mm) Palet (buc.)

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

*Technogips Pro are capacitatea să fabrice profile metalice cu dimensiuni personalizate în functie de cerințele proiectului.

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW
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LW

dwА

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Șurub autofiletant TN 3.5х25 25  PH 2 1000

Șurub autofiletant TN 3.5х35 35  PH 2 1000

Șurub autofiletant TN 3.5х45 45  PH 2 500

Șurub autofiletant TN 3.5х55 55  PH 2 500

Șurub autofiletant TN 4.2х70 70  PH 2 250

 Șurub autofiletant
Șurub de gips-carton cu vârf ascuțit conceput pentru 

fixarea plăcilor de gips-carton pe profile metalice cu 
grosimea metalului de până la 0.7 mm.

Șurub autoforant

Produs Lungime (mm) -  Lw Duză Cutie (buc.)

Şurub autoforant TB 3.5х25 25  PH 2 1000

Şurub autoforant TB 3.5х35 35  PH 2 1000

Şurub autoforant TB 3.5х45 45  PH 2 500

Şurub autoforant TB 3.5х55 55  PH 2 500

LW

dwА

Șuruburi de gips-carton autoforante cu cap plat 
concepute pentru fixarea plăcilor de gips-carton pe profile 

metalice cu grosimea metalului de până la 2.0 mm.

Șurub TITAN TN

Produs Lungime  (mm) -  Lw Duză Cutie (buc.)

Șurub TITAN TN 3.9х25 25  PH 2 1000

Șurub TITAN TN 3.9х35 35  PH 2 1000

Șurub cu vârf ascuțit cu filet rar, pentru fixarea plăcilor 
de gips-carton de înaltă densitate pe profile metalice cu 

grosimea metalului de până la 0.7 mm.

Standard de produs: EN 14566:2008, type TB 

LW

dwА

Șurub pentru placă 
de gips-carton TN 5.5 mm

Produs Lungime (mm) -  Lw Duză Cutie (buc.)

Şurub TN 5.5x38 38  PH 2 500

Șurub pentru placă de gips-carton TN, rezistent la coroziune, concepute 
pentru fixarea plăcilor de gips-carton pe plăci de gips-carton, pentru instalarea 

elementelor decorative sau pentru fixarea dozelor electrice.

Șurub pentru placă 
din fibrociment TN 3.9 mm

Produs Lungime (mm) -  Lw Duză Cutie (buc.)

Șurub finrociment TN 3.9x25 25  PH 2 1000

Șurub finrociment  TN 3.9x35 35  PH 2 1000

Șurubul pentru fibrociment, cu rezistență ridicată împotriva 
coroziunii, conceput pentru fixarea plăcilor pe bază de ciment pe 

profile cu grosime metalică până la 0.7 mm.

LW

dwА

А

LW

dw

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Şurub autofiletant, TEX 4.2х13 13 PH 2 1000

Șurub autofiletant, TEX  
Șurub de gips-carton cu cap plat conceput pentru 

îmbinarea profilelor metalice sau pentru fixarea suspensiei 
directe a suspensiei pe profilul CD 60. 

Grosimea totală a metalului până la 0.7 mm.
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А

LW

dw

Șurub autoforant cu cap plat, TEX
Șurub de gips-carton cu cap plat

 conceput pentru îmbinarea profilelor 
metalice sau pentru fixarea sdirectă 

a suspendării pe profilul CD 60. 
Grosimea totală a metalului până la 2.0 mm.

Șurub autoforant HEX
Șurub autoforant cu cap hexagonal pentru fixarea profilelor 

metalice sau pentru fixarea dispozitivelor de suspendare ale 
plafoanelor de structura metalică.

Grosimea totală a metalului până la 2.0 mm.

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Self-Drilling Screw LB HEX 5.5x25 25 HEX (DIN 7504K) 500

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Șurub autoforant, TEX 4,2x13 13  PH 2 1000

Șurub autoforant, TEX 3,5x9,5 9.5  PH 2 1000

Standard de produs: EN 14566:2008, type LB 

Standard de produs: EN 14566:2008, type LB 

Diblu cu șurub

Diblu metalic

Diblu din polipropilenă cu șurub metalic pentru montarea 
profilelor (UD sau UW) pe un suport masiv.

Diblu tip pană pentru suspendarea structurii metalice a 
plafonului suspendat de o placă de beton.

Respectați mărimea corectă a găurii:
1) General valabil: diametru diblu = mărimea găurii
2) Sfatul nostru: dacă în materiale mai moi faceți gaura de diametru cu 1 mm mai mic, se reduce riscul de
rotire

RECOMANDĂRI PENTRU MONTAJ

Produs Lungime (mm) Diametru (mm) Cutie (buc.)

Diblu cu șurub 6х40 40 6  100

Diblu cu șurub 6х60 60 6  50

Diblu cu șurub 6х80 80 6  50

3. 4.3 .2 .1 .

4.3 .2.1. 2.1. .

Produs Lungime (mm) Diametru (mm) Cutie (buc.)

Diblu metalic 6х40 40 6 100

Diblu metalic 6х60 60 6 100

Șurub autoforant cu cap plat, 
TEX LB 4.2 mm

Șurub autoforant cu cap plat TEX conceput pentru 
fixarea plăcii de gips-carton pe profile metalice cu grosime 

a metalului până la 2.0 mm

А

LW

dw

Produs Lungime (mm) Cutie (buc.)

Şurub autoforant cu cap plat LB 4.2x13 13 1000
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Bridă pentru fixare directă CD 

Piesă de suspendare CD, Tip Ancoră

Piesă de suspendare CD, Rotativă

Bridă pentru fixare directă de profil CD pentru placări și 
tavane masive. 

Soluția perfectă pentru încăperi cu o coborâre mică.

Pentru suspendare directă a unei construcții din profile CD la 
plafoane suspendate.

Soluție de executare standard a unor tavane suspendate cu
construcție simplă sau dublă.

Pentru suspendare directă a unei construcții din profile
CD la plafoane suspendate

Soluție de executare standard a unor plafoane suspendate cu
construcție simplă sau dublă.

Produs Lungime  (mm) Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Bridă pentru fixare directă 75 75 0.80 0.40 100

Bridă pentru fixare directă 125 125 0.80 0.40 100

Bridă pentru fixare directă 150 150 0.80 0.40 100

Bridă pentru fixare directă 200 200 0.80 0.40 100

Bridă pentru fixare directă 250 250 0.80 0.40 100

Bridă pentru fixare directă 300 300 0.80 0.40 100

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.) 

Piesă de suspendare CD, Ancoră 1.00 0.25 100

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă de suspendare CD, Rotativă 0.80 0.25 100

Piesă de suspendare Click-Fix

Bridă acustică pentru fixare directă 125

Piesa de suspendare Click-Fix este ideală pentru instalarea 
directă a Profilelor Premium CD 60 pe pereți și tavane.

Brida acustică pentru fixare directa este ideală pentru suspendarea directă 
a profilelor Premium CD 60 pe pereți și tavane solide. Datorită amortizorului 
de cauciuc integrat la baza sa, brida acustică îmbunătățește în mod eficient 
izolarea fonică a spațiilor prin oprirea răspândirii zgomotului de impact și a 

vibrațiilor de pe podea și tavan.

Produs Lungime  (mm) Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Bridă acustică 125 125 0.80 0.40 100

Produs Lungime  (mm) Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă Click-Fix 1.00 0.40 100

Piesă acustică de suspendare CD
Piesă acustică de suspendare CD pentru suspendarea 

structurii profilului CD 60 Premium până la plafonul principal 
(beton, grinzi din lemn etc.). Datorită amortizorului de cauciuc 

integrat la baza sa, suportul de reglare acustică îmbunătățește 
în mod eficient izolarea fonică a spațiilor prin oprirea răspândirii 

zgomotului de impact și a vibrațiilor de pe podea și tavan.

Produs Lungime  (mm) Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă acustică 0.70 0.15 100
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Tija cu inel sau cârlig

Lamelă flexibilă dublă

 Piesa suspensie CD cu ancoră pentru lemn

Asigură conexiunea dintre piesa de suspendare 
și placa de beton.

Asigură extinderea tijelor.

Pentru suspendarea direct a profilelor CD pe
structură de lemn 

Produs Grosime (mm) Lungime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Tija cu inel sau cârlig 125 4.00 125 0.40 100

Tija cu inel sau cârlig 250 4.00 250 0.40 100

Tija cu inel sau cârlig 375 4.00 375 0.40 100

Tija cu inel sau cârlig 500 4.00 500 0.40 100

Tija cu inel sau cârlig 750 4.00 750 0.40 100

Tija cu inel sau cârlig 1000 4.00 1000 0.40 100

Soluția perfectă pentru reglarea înălțimii
tavanului suspendat.

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Lamelă flexibilă dublă 0.60 0.40 100

Produs Grosime (mm) Lungime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesa suspensie CD cu ancoră 170 1.00 170 0.25 100

Piesa suspensie CD cu ancoră 270 1.00 270 0.25 100

Piesă Premium de îmbinare CD 100 mm

Piesă Premium de încrucișare dublă CD

Piesa Premium de îmbinare CD 100 mm 
liniară pentru profile CD 60 este ideală 

pentru prelungirea profilelor la plafoane și 
placări.

Piesa de încrucișare dublă pentru CD 60 
Technogips Pro este ideală pentru fixarea structurii 

secundare de cea principală la plafoanele de gips-
carton cu structură dublă.

Produs Grosime (mm) Cutie (buc.)

Piesă îmbinare liniară CD 100 mm 0.80 100

Produs Grosime (mm) Cutie (buc.)

Piesă Premium încrucisare dublă CD 0.80 100

Piesă îmbinare liniară CD
Asigură extensia profilelor CD.

Produs Grosime (mm) Cutie (buc.)

Piesă îmbinare liniară CD 0.50 100

Piesă încrucisare dublă CD 
Asigură conexiunea dintre structura principală 

și cea secundară la plafoane cu structură dublă.

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă încrucisare dublă CD 0.90 0.40 100
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Piesă ancorare CD 

Piesă de legătură simplă CD

Piesa ancorare CD 60 Technogips Pro este ideală pentru fixarea
structurii secundare de cea principală la plafoanele de gips 

carton cu structură dublă.

Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii.

Asigura conectarea încrucișată a structurii realizate din 
profile CD pentru plafon suspendat pe un singur nivel.

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă încrucisare dublă CD-UA 0.90 0.40 100

Produs Grosime (mm) Cutie (buc.)

Piesă ancorare CD 0.80 100

Produs Grosime (mm) Cutie (buc.)

Piesă legatură simplă CD 0.80 100

Profil Premium UA
Profil metalic rigid pentru formarea golurilor

Profil special îmbunătățit pentru formarea de deschideri 
pentru uși și ferestre în pereții despărțitori de gips-carton.

În funcție de profilul CW al peretelui se va folosi și
mărimea corespunzătoare a profilului UA: 50 mm, 75 mm, 100 

mm.

Șurub colţar pentru UA

Colţar pentru UA

Șurub de calitate înaltă pentru fixarea sigură a unui
colțar de un profil UA.

Colțar de metal pentru fixarea a profilului UA
de podea și tavan .

Ansamblul include șurub, piuliță și șaibă.

Produs Dimensiuni (mm) Grosime (mm) Lungime (mm) Pachet (buc.)

Profil Premium UA 50 40 х 50 х 40 2.00 3000 și 4000 6

Profil Premium UA 75 40 х 75 х 40 2.00 3000 și 4000 4

Profil Premium UA 100 40 х 100 х 40 2.00 3000 și 4000 4

Produs Diametru (mm) Cutie (buc.)

Șurub colțar pentru UA M8 50

Produs Lăţime* (mm) Grosime* (mm) Cutie (buc.)

Colţar pentru UA Profile 50 50 2.00 100

Colţar pentru UA Profile 75 75 2.00 100

Colţar pentru UA Profile 100 100 2.00 100

Piesă de încrucișare cvadruplă CD
Piesa de încrucișare cvadruplă CD, este ideală pentru 

un singur nivel de suspendare a profilelor CD. Conectorul 
transversal oferă o conexiune puternică în 4 direcții între două 

profiluri CD 60.

Produs Grosime (mm) Cutie (buc.)

Piesă de încrucișare cvadruplă CD 0.80 100

Piesă de încrucișare dublă CD-UA
Piesa de încrucișare dublă CD-UA este ideală 

pentru conectarea profilului UA 50 cu profilul CD 
60 la instalarea plafoanelor cu structură dublă.
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Ansamblu Nonius

Piesă Nonius - inferioară

Piesa Nonius - superioară

Clemă de sigurantă Nonius

Oferă o conexiune rezistentă la presiune pentru 
suspendarea cadrelor de tavan la un substrat solid.

Soluție perfectă pentru tavane cu suprafețe foarte mari, săli cu
cerințe de acustică sau cerințe ridicate de rezistență la foc.

Ansamblul include:

Produs Grosime (mm) Cutie (buc.)

Clemă de sigurantă Nonius 2.50 100

Produs Lungime (mm) Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesa Nonius - superioară 120 120 1.00 0.40 100

Piesa Nonius - superioară 360 360 1.00 0.40 100

Piesa Nonius - superioară 460 460 1.00 0.40 50

Piesa Nonius - superioară 960 960 1.00 0.40 25

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă Nonius - inferioară 1.00 0.40 100

Piesă Nonius inferioară 
Premium

Piesă Nonius inferioară Premium cu capacitate portantă 
mare. Partea inferioară în formă de T cu umeri este special 

proiectată pentru fixarea directă a profilelor CD 60 și 
pentru a asigura rezistență optimă. Partea superioară este 

pregăurită pentru a se asigura planeitatea plafonlui.

Piesă Nonius inferioară pentru UA 50

Extensie pentru piesă Nonius

Conector tijă pentru Nonius

Piesă Nonius inferioară pentru UA 50 folosită la suspendarea 
profilelor CD 60 Premium atunci când avem cerințe de 

rezistență sporită. Partea superioară este pregăurită pentru a 
se asigura planeitatea plafonlui.

Extensia pentru piesă Nonius 1000 mm se folosește între piesa superioară și 
cea inferioară pentru prelungire atunci când coborârea plafonului este mare. Este 

pregăurită pe toată lungimea pentru a se asigura planeitatea plafonlui.

Conectrul tijă pentru Nonius 100 mm se folosește la conectarea părții 
superioare Nonius cu extensia pentru Nonius la plafoanele cu coborâre 
mare. Este pregăurit pe toată lungimea pentru a se asigura planeitatea 

plafonlui.

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă Nonius inferioară Premium 1.00 0.40 100

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă Nonius inferioară pentru UA 50 0.80 0.40 100

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Extensie pentru piesă Nonius 1.00 0.40 100

Produs Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Conector tijă pentru Nonius 1.00 0.40 100
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Profil Premium zincat de colţ pentru tencuieli

Profil Premium de aluminiu pentru colț

Colțar galvanizat pentru modelarea și protecţia colțurilor
exterioare la tencuială de gips.

Profil din aluminiu cu perforații rotunde pentru modelarea și protecția 
colțurilor exterioare cu un unghi ≤ 90°. Facilitează formarea unghiurilor drepte 

și în același timp le consolidează și le protejează de deteriorări mecanice. 

Produs Lungime (mm) Lăţime (mm) Grosime  (mm) Cutie (buc.)

Profil Premium zincat de colţ 2700 and 3000 33x33 0.50 25

Produs Lungime (mm) Lăţime (mm) Grosime (mm) Cutie (buc.)

Profil Premium de AL pentru colț colţ 2500 and 3000 23х23 0.40 50

Produs Lungime (mm) Lăţime (mm) Grosime  (mm) Cutie (buc.)

Profil Standard de aluminiu pentru colț 2500 and 3000 23x23 0.34 200

Bandă de etanșare acustică
Bandă de etanșare acustică pentru izolarea spațiului dintre profilele perimetrale ale 

sistemelor din gips-carton.

Produs Lăţime (mm) Lungime(mm) Grosime (mm) Cutie (buc.)

Bandă de etanșare acustică 30 30 30 3 34

Bandă de etanșare acustică 45 45 30 3 20

Bandă de etanșare acustică 65 65 30 3 14

Bandă de etanșare acustică 90 90 30 3 10

Banda preia deformațiile stratului suport și crește considerabil confortul acustic prin limitarea 
vibrațiilor din structura metalică

  Bandă de îmbinare autoadezivă 

  Bandă de îmbinare din hârtie

  Bandă de îmbinare din fibră de sticlă 

Bandă autoadezivă puternică și flexibilă pentru acoperirea rosturilor de 
gips-carton la aplicarea pasta de îmbinare din gips FUGA sau FUGA hydro.

Banda de îmbinare din hârtie pentru armarea rezistentă a îmbinărilor din gips 
carton atunci când se aplică umplutura pentru îmbinări din gips FUGA sau FUGA 

hydro.

Bandă din fibră de sticlă de sticlă pentru armarea sigură a îmbinărilor din gips-carton 
atunci când se aplică pasta de îmbinare din gips FUGA sau FUGA hydro.

Produs Lăţime (mm) Lungime(m) Cutie (buc.)

Bandă de îmbinare autoadezivă48mm x 20 m 48 20 32

Bandă de îmbinare autoadezivă 48mm x 45m 48 45 18

Bandă de îmbinare autoadezivă 48mm x 90 m 48 90 10

Produs Lăţime (mm) Lungime (m) Cutie (buc.)

Bandă de îmbinare din hârtie  50 x 150 m 50 150 10

Produs Lăţime(mm) Lungime (m) Cutie (buc.)

Bandă de îmbinare din fibră de sticlă 50mm x 25 m 50 25 26

Profil Standard de aluminiu pentru colț
Profil de aluminiu cu perforare rotundă pentru formarea și protejarea 

unghiurilor exterioare ≤ 90°. Facilitează formarea unghiurilor drepte și în 
același timp le consolidează și le protejează de deteriorări mecanice.

Bandă autoadezivă de separare TrennFix 65

Bandă de colț armată ALUX

Bandă specială de separare TrennFix pentru o tranzitie fără crăpături între sistemele de 
construcție uscată și elementele solide ale clădirilor. 

Banda TrennFix are o bandă autoadezivă de 10 mm pe o parte care permite separarea 
celor două suprafețe.

ALUX Corner Tape este o rolă flexibilă de bandă de hârtie conținând două benzi metalice de 
armare. Destinată pentru intarirea colțurilor interioare și exterioare în sistemele de construcție 

uscată. Banda este îndoită de la mijloc spre interior sau spre exterior și aplicată pe colțurile 
interioare sau exterioare pentru a întări marginile sistemelor de construcție uscată.

Produs Lungime (mm) Lungime (m) Cutie (buc.)

TrennFix 65 50 24

Produs Lungime (mm) Lungime (m) Cutie (buc.)

ALUX 50 30 10
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În funcție de condițiile de mediu (posibilitatea sau prezența 
condensului în locurile cu piscine, locuri cu poluanți chimici, pereți 
despărțitori și placări, în apropierea zonelor de coastă sau în 
hale industriale etc.) se recomandă utilizarea profilelor speciale 
și a accesoriilor întărite cu acoperire anticoroziune suplimentară. 
Asigurarea unui nivel înalt de protecție împotriva coroziunii, 
garantează că, cadrul de metal al sistemului va rămâne neafectat 
de un mediu agresiv pentru o perioadă lungă de timp.

Mai multă protecție și durată lungă de viață a structurii cu profile 
speciale Technogips Pro Premium și accesorii cu acoperire 
anticorozivă C4 sau C5, în funcție de zonele de aplicare și de 
condițiile de mediu.

Categoriile 
de protecție 

împotriva
coroziunii, acc. 
EN ISO 12944-2

Exemple de medii agresive Technogips Pro - produse cu
acoperire anticorozivă

Factori exterior Factori interior

Clasa C3
Nivel de protecție 
mediu

Condițiile atmosferice 
urbane și industriale cu 
niveluri moderate de poluanți 
atmosferici, zonele de coastă 
cu un nivel scăzut de conținut 
de sare.

Zonele de producție cu niveluri de 
umiditate moderate si ridicate, de 
exemplu zonele de prelucrare a 
laptelui; fabrici de bere, spălătorii, 
instalații de producție alimentară.

CD 60 și UD 27 Super Premium C4
CW și UW Super Premium C4
Blue Board Șurub TB 3.9x30 Super Premium C5
Şurub autofiletant TN 3.5х25 Super Premium C5
Șurub autoforant TB 3.5х25 Super Premium C5
Şurub autofiletant TEX LB 4.2x13 Super Premium 
C5
Bridă pentru fixare directă CD125 Super Premium 
C5
Piesă Nonius Super Premium C5
Piesă incrucișare dublă Super Premium C5
Piesă imbinare liniară CD Super Premium C5

Clasa C4
Nivel de 
protecție ridicat

Zone industriale, zone de 
coastă cu un nivel mediu de 
conținut de sare.

Spații în care condensul este 
frecvent, cu niveluri ridicate de 
aer poluat cauzat de procesele de 
fabricație, de exemplu, facilități 
industriale , locuri cu piscine, 
vestiare publice și cabine de duș.

Clasa C5
Nivel de 
protecție 
superior

Zonele industriale, zonele 
de coastă și construcții în 
apropierea plajelor, cu un nivel 
ridicat de sare în aer.

Clădiri și zone supuse constant 
condensului, umiditate intensă, 
de exemplu apa de mare sau băile 
termale.

CD 60 și UD 27 Super Premium C5
CW și UW Super Premium C5
Blue Board Șurub TB 3.9x30 Super Premium C5
Şurub autofiletant TN 3.5х25 Super Premium C5
Șurub autoforant TB 3.5х25 Super Premium C5
Şurub autofiletant TEX LB 4.2x13 Super Premium 
C5
Bridă pentru fixare directă CD125 Super Premium 
C5
Piesă Nonius Super Premium C5
Piesă incrucișare dublă Super Premium C5
Piesă imbinare liniară CD Super Premium C5

SIGURANȚA ȘI DURABILITATEA STRUCTURII 
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Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) Lungime* (mm)                      Palet (buc.)

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

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

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

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) Lungime* (mm) Palet (buc.)

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

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

CW Profil Super Premium C4

UW Profil Super Premium C4

Profil vertical, clasa C4 cu nivel ridicat de protecție împotriva coroziunii 
pentru construcția pereților despărțitori și placări independente.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Profil perimetral, clasa C4 cu nivel ridicat de protecție împotriva 
coroziunii pentru construcția pereților despărțitori și placări independente. 

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

CD Profil Super Premium C4

UD Profil Super Premium C4

Profil, clasa C4 cu nivel ridicat de protecție împotriva coroziunii pentru construcția de 
plafoane suspendate și a placărilor.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

 Profil perimetral, clasa C4 cu nivel ridicat de protecție împotriva coroziunii pentru 
construcția plafoanelor suspendate și a placărilor.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) Lungime* (mm) Palet (buc.)

UD 27 27 x 28 x 27 0.6 3000 192

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) Lungime* (mm) Palet (buc.)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 4000 216

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Blue Board Șurub 
TN Super Premium

Bridă pentru fixare 
directă 125 Super 

Premium

Category for Protection 
Against Corrosion, 

acc. EN ISO 12944-2

Exemple de medii agresive

Factori exterior Factori interior

Clasa C4
Nivel de protecție
ridicat

Zone industriale, zone de coastă cu un nivel mediu
de conținut de sare.

Spații în care condensul este frecvent, cu niveluri 
ridicate de aer poluat cauzat de procesele de 
fabricație, de exemplu, facilități industriale , locuri cu 
piscine, vestiare publice și cabine de duș.

Placă de exterior
BlueBoard

Șurub autoforant 
cu cap plat, TEX 
Super Premium
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CW Profil Super Premium C5

UW Profil Super Premium C5

Profil vertical, clasa C5 cu cel mai înalt nivel de protecție împotriva 
coroziunii pentru construcția pereților despărțitori și placări independente.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Profil perimetral, clasa C5 cu cel mai înalt nivel de protecție împotriva 
coroziunii pentru construcția pereților despărțitori și placări independente.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

CD Profil Super Premium C5

UD Profil Super Premium C5

Profil, clasa C5 cu cel mai înalt nivel  de protecție împotriva coroziunii pentru 
construcția de plafoane suspendate și a placărilor.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Profil perimetral, clasa C5 cu cel mai înalt nivel de protecție împotriva coroziunii 
pentru construcția de plafoane suspendate și a placărilor.

În concordanță cu DIN 18182-1:2015 and EN 14195:2015

Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) Lungime* (mm)                           Palet (buc.)

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

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

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

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) Lungime* (mm) Palet (buc.)

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

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) - D Lungime* (mm) Palet (buc.)

UD 27 27 x 28 x 27 0.6 3000 192

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

Produs Diametru* (mm) Grosime * (mm) - D Lungime* (mm) Palet (buc.)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 4000 216

*Technogips Pro poate produce profile metalice de dimensiuni nestandardizate în funcție de cerințele proiectului

Categoriile de protecție 
împotriva coroziunii, acc. 

EN ISO 12944-2

Exemple de medii agresive 

Factori exterior Factori interior

Clasa C5
Nivel de protecție
superior

Zonele industriale, zonele de coastă și construcții în 
apropierea plajelor, cu un nivel ridicat de sare în aer.

Clădiri și zone supuse constant condensului, 
umiditate intensă, de exemplu apa de mare sau băile 
termale.

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Blue Board Șurub TN 
Super Premium

Bridă pentru fixare 
directă 125 Super 

Premium

Șurub autoforant 
cu cap plat, TEX 
Super Premium

placă de exterior 
BlueBoard
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Piesă Nonius inferioară Super Premium C5

Bridă pentru fixare directă 125 Super Premium C5

Piesă încrucisare dublă Super Premium C5

Set de suspendare Nonius (partea inferioară, partea 
superioară și suportul) cu rezistență ridicată la coroziune pentru 

suspendarea directă a profilului CD 60 la tavanele masiva.

Bridă reglabilă cu rezistență ridicată împotriva
coroziunii pentru suspendarea directă a profilului CD

60 pentru pereți și plafoane masive.

Piesă încrucișare dublă CD cu rezistență ridicată împotriva coroziunii pentru 
asigurarea unei conexiuni puternice între sarcina structurii și profilul CD 60 

fixat în construicția de plafoane suspendate cu structură dublă.

Şurub autofiletant TEX Super Premium C5
Șurub autofiletant cu rezistență ridicată împotriva coroziunii, conceput pentru fixarea 

plăcii de gips-carton pe profile metalice cu grosime a metalului până la 2.0 mm.

Şurub autofiletant TB Super Premium C5

Blue Board Șurub TB Super Premium C5

Şurub autofiletant TN Super Premium C5

Șurub cu autogăurire cu rezistență ridicată împotriva coroziunii, 
conceput pentru fixarea plăcii de gips-carton pentru profile cu grosimea 

tablei de până la 2.0 mm.

Șurub autofiletant cu rezistență ridicată împotriva coroziunii, conceput pentru fixarea 
Blue Board pe profile cu grosime metalică până la 2.0 mm.

Șurub autofiletant cu rezistență ridicată împotriva coroziunii, conceput pentru fixarea 
plăcii de gips-carton pe profile metalice cu grosime a metalului până la 0.7 mm

Piesă îmbinare liniară CD Super Premium C5
Piesă îmbinare CD cu rezistență ridicată la coroziune pentru fixarea și 

alungirea profilelor CD 60.

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Şurub autofiletant TEX LB 4.2x13 13 PH 2 1000

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Blue Board Șurub TB 3.9х30 30 PH 2 1000

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Șurub autoforant TB 3.5х25 25 PH 2 1000

Produs Lungime (mm) Duză Cutie (buc.)

Şurub autofiletant TN 3.5х25 25 PH 2 1000
Produs Grosime  (mm)

Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă Nonius - inferioară 1.00 0.40 100

Piesa Nonius - superioară 540 mm 1.00 0.40 100

Clemă de sigurantă Nonius 2.50 0.40 100

Produs Lungime (mm) Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Bridă pentru fixare directă 125 0.90 0.40 100

PRODUCT Grosime (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă îmbinare liniară 0.50 0.40 100

Produs Grosime  (mm)
Încărcare 
Permisă (kN) Cutie (buc.)

Piesă încrucisare dublă 0.80 0.40 100
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Produs Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) Muchie Palet (plăci)
Greutate  
(kg/m2)

PERMABASE 12.5 1200 2000 drept. 40 12.5

 Miez omogen pentru tăiere mai ușoară și precisă cu cuțit pentru șablonat
 Montaj rapid și ușor – nu necesită unelte speciale
 Excepţional de rezistente la condițiile atmosferice - ploaie, zăpadă, temperaturi scăzute și ridicate
 Nivel înalt de rezistenţă la apă – în caz de contact prelungit cu apa nu se distrug sau umflă 
 Substrat stabil pentru diferite tipuri de acoperiri ceramice

Trape de vizitare

 Etanșare suplimentară la montajul în camere umede

 Potrivit pentru instalarea pe perete și tavan

 Cadru de aluminiu ușor și solid;

 Colțuri consolidate pentru stabilitate excepțională

 Deschidere și închidere ușoară;

 Sistem special de închidere cu mecanism push

Model Lăţime  (mm) Lungime (mm) Blocare

Trapă de vizitare 200х200 200 200 un mecanism Push 

Trapă de vizitare 300х300 300 300 două mecanisme Push

Trapă de vizitare 400х400 400 400 două mecanisme Push

Trapă de vizitare 500х500 500 500 două mecanisme Push 

Trapă de vizitare 600х600 600 600 două mecanisme Push 

Soluția funcțională pentru acces la instalațiile ascunse.

Trape de inspecție special proiectate pentru acces rapid și ușor la instalațiile, contoarele ascunse 
în pereți și altele. Montajul ascuns garantează finisarea estetică a încăperii.

Trapa de vizitare este fabricată dintr-o placă de gips-carton rezistentă la umiditate care permite să 
fie utilizată la încaperi cu umiditate crescută.

AVANTAJE:

Placă pe bază de ciment PERMABASE este fabricată din ciment ușor, 
cu armare dublă cu rețea de fibră de  sticlă, astfel formându-se o placă 
rezistentă și rezistentă la umiditate.

PERMABASE
placă de exterior pe bază de ciment

AVANTAJE:

армиран кант 
EdgeTech

циментово 
ядро

стъклофибърна 
мрежа

 Izolare termică excelentă λ=0.037 W/(m.K).
 Material incombustibil - A1.
 Indice de izolare acustică excelent
 Ușor de tăiat și montat.
 Prietenoasă cu mediul și cu utilizatorii.

Vata minerală de sticlă Premium 37 
oferă izolare termică și fonică atunci când 
este folosită în sistemele de gips-carton 
interioare.

IZOLARE ACUSTICĂ ȘI TERMICĂ MAXIMĂ

Premium Profile Z140 Șurub Titan
TN 3.9х25/35

FUGA  și Bandă de 
îmbinare din hârtie

Vată de sticlă Premium 37 

fabricată de Technogips Pro

ПРЕДИМСТВА:

Produs Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) Rolă  (m2)

Vată de sticlă Premium 37 50 600 10 12 

Pentru a obține rezultate 
optime, combinați cu:

Titan Board

AVANTAJE



sales@technogipspro.com
www.technogipspro.com

Pentru profesioniștii construcţiilor uscate!

Certificate:


