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PËRMBAJTJA

Sistemi
Klasa e 

rezistencë 
ndaj zjarrit

Trashësia e murit Pllakat e gipsit Izolimi Faqe

MURET NDARËS

W1-1, Fire Wall 30.1 EI 30 75 ÷ 175 mm 2x1 tipi A 12.5 mm opsional 04 -05

W1-1, Fire Wall 45.1 EI 45 75 ÷ 175 mm 2x1 tipi DF 12.5 mm opsional 06 - 07

W1-1, Fire Wall 60.1 EI 60 75 ÷ 175 mm 2x1 tipi DF 12.5 mm lesh guri 08 - 09

W1-1, Fire Wall 60.2 EI 60 80 ÷ 180 mm 2x1 tipi DF 15 mm opsional 10 - 11

W1-2, Fire Wall 90.2 EI 90 100 ÷ 200 mm 2x2 tipi A 12.5 mm opsional 12 - 13

W1-2, Fire Wall 90.3 EI 90 100 ÷ 200 mm 2x2 tipi A 12.5 mm + 
tipi DF 12.5 mm opsional 14 - 15

W2-2-1, Fire Wall 90.4 EI 90 162.5 ÷ 262.5 mm 2x2 + 1 tipi A 12.5 mm lesh guri 16 - 17

W1-2, Fire Wall 120.1 EI 120 100 ÷ 200 mm 2x2 tipi DF 12.5 mm opsional 18 - 19

W1-2, Fire Wall 120.7 EI 120 125 ÷ 200 mm 2x2 tipi DFH1IR 12.5 mm lesh guri 20 - 21

W1-3, Fire Wall 120.2 EI 120 125 ÷ 225 mm 2x3 tipi A 12.5 mm opsional 22 - 23

W2-2, Fire Wall 120.3 EI 120 160 ÷ 400 mm 2x2 tipi DFH2 12.5 mm opsional 24 - 25

W1.3, Fire Wall 120.4 EI 120 175 ÷ 225 mm 2x3 tipi DF 12.5 mm opsional 26 - 27

W1-3, Fire Wall 180.1 EI 180 150 ÷ 225 mm 2x3 tipi DF 12.5 mm opsional 28 - 29

W1-3, Fire Wall 180.2 EI 180 190 ÷ 240 mm 2x3 tipi DF 15 mm opsional 30 - 31

MUR BOSHTI I PAVARUR

S1-2, Shaft Fire Wall 45.1 EI 45 75 ÷ 125 mm 1x2 tipi DF 12.5 mm opsional 32 - 33

S1-2, Shaft Fire Wall 60.2 EI 60 75 ÷ 125 mm 1x2 BlueBoard 12.5 mm opsional 34 - 35

S1-2, Shaft Fire Wall 60.3 EI 60 80 ÷ 130 mm 1x2 tipi DF 15 mm opsional 36 - 37

S2-3, Shaft Fire Wall 90.1 EI 90 102.5 ÷ 152.5 mm 2 х tipi DF 12.5 mm + 
1 х tipi DF 15 mm lesh guri 38 - 39

S1-3, Shaft Fire Wall 90.2 EI 90 95 ÷ 145 mm 1x3 tipi DF 15 mm opsional 40 - 41

S1-4, Shaft Fire Wall 120.1 EI 120 110 ÷ 160 mm 1x4 tipi DF 15 mm opsional 42 - 43

TAVANET E VARURA

C1-2, Fire Ceiling 45.1 EI 45 60 ÷ 1050 mm 2x tipi DF 12.5 mm opsional 44 - 45

C1-2, Fire Ceiling 45.2 EI 45 60 ÷ 1050 mm 2x tipi A 12.5 mm opsional 46 - 47

C2-2, Fire Ceiling 60.1 EI 60 100 ÷ 1100 mm 2x tipi DF 15 mm opsional 48 - 49

C2-3, Fire Ceiling 60.2 EI 60 100 ÷ 1150 mm 3x tipi DF 12.5 mm opsional 50 - 51

C2-3, Fire Ceiling 90.1 EI 90 115 ÷ 1150 mm 3x tipi DF 15 mm opsional 52 - 53

C2-4, Fire Ceiling 120.1 EI 120 130 ÷ 1150 mm 4x tipi DF 15 mm opsional 54 - 55

GARANCIA E CILËSISË

Menaxhimi i cilësisë, 
sipas ISO 9001: 2015

Menaxhimi i mjedisit, 
sipas ISO 14001: 2015

Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, 
sipas BS OHSAS 18001:2007

Menaxhimi dhe monitorimi i letrës mbështjellëse 
të produkteve që përdoren në prodhim janë 
të Certifikuara sipas standardeve të Forest 
Stewardship Council™, kodi i licencës sonë 
është FSC-C138031. Kërko etiketën FSC™ në  
produktet tona.

Menaxhim I përkushtimit social të kompanisë

Të gjitha produktet Technogips Pro plotësojnë 
standardet e sigurisë dhe konformitetit të  
Rregullores (EU) № 305/2011

Technogips Pro është një prodhues i konfirmuar i pllakave dhe përzierjeve të gipsit 
për ndertimet e thata. Në sajë të pajisjeve moderne ,me teknologji të lartë dhe që 
mbrojnë mjedisin, si edhe të skuadrës me profesionistë të kualifikuar, kemi qenë  në 
gjendje të fitojmë besimin e klientëve në më shumë se 20 vende.

Ne, skuadra e Technogips Pro, kemi vazhduar të kemi progres në zhvillimin dhe  
certifikimin e sistemeve Technogips Pro kundra zjarrit duke u bazuar në metodat  e 
mureve të gipsit që garantojnë siguri dhe rezistencë në rast zjarri.

Të gjitha elementet e sistemeve Technogips Pro kundër zjarrit janë seleksionuar  dhe 
mbledhur posaçërisht për të përmbushur standardet strikte të harmonizuara  të çdo 
produkti. Provat e cilësisë së garantuar të sistemeve Technogips Pro  kundër zjarrit 
janë testet e suksesshme të deklaruara nga Komisioni Europian.

Zgjidhje per Mbrojtjen nga Zjarr
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5.4.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi А 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 75 mm 37 dB  deri në 44 dB

CW 75 100 mm 38 dB deri në 47 dB

CW 100 125 mm 39 dB deri në 50 dB

CW 125 150 mm 41 dB deri në 51 dB

CW 150 175 mm 42 dB deri në 52 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 30 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar në 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1  eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
nje pllakë në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi А 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 30 minuta.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-1
Fire Wall 30.1

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 30 2x1
tipi А 12.5 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0 3.0 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6 0.6 0.6

7. Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

18030 45 60 90 120
Performanca akustike                                                                   
Rw = 37 ÷ 52 dB

Trashësia e murit  
75  100  125  150  175 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~20 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 30 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi A, H2, DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.



7.6.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DF 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 75 mm 38 dB  deri në 45 dB

CW 75 100 mm 40 dB deri në 48 dB

CW 100 125 mm 41 dB deri në 51 dB

CW 125 150 mm 43 dB deri në 53 dB

CW 150 175 mm 43 dB deri në 54 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 45 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar në 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 45.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1  eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe 
nje pllakë në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 30 minuta.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-1
Fire Wall 45.1

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 45 2x1
tipi DF 12.5 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0 3.0 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6 0.6 0.6

7. Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

45 18030 60 90 120
Performanca akustike                                                                   
Rw = 38 ÷ 56 dB

Trashësia e murit  
75  100  125  150  175 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~23 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 45 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.



Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DF 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 75 mm 44 dB  deri në 45 dB

CW 75 100 mm 47 dB deri në 48 dB

CW 100 125 mm 50 dB deri në 51 dB

CW 125 150 mm 51 dB deri në 53 dB

CW 150 175 mm 52 dB deri në 54 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 60 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar në 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe 
nje pllakë në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm. Pjesa e brendshme e murit do te plotesohet me lesh guri.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 60 minuta.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-1
Fire Wall 60.1

5
4

8
36

1

2

56 9

7

EI 60 2x1
tipi DF 12.5 mm* Lesh guri

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0 3.0 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6 0.6 0.6

7. Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

6045 18030 90 120
Performanca akustike                                                                   
Rw = 44 ÷ 56 dB

Trashësia e murit  
75  100  125  150  175 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~25 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 60 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.

9.

9.



Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DF 15 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 80 mm 40 dB  deri në 47 dB

CW 75 105 mm 42 dB deri në 50 dB

CW 100 130 mm 44 dB deri në 53 dB

CW 125 155 mm 45 dB deri në 54 dB

CW 150 180 mm 46 dB deri në 55 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 60 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar në 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.2
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.2  eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
nje pllakë në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 60 minuta.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-1
Fire Wall 60.2

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 60 2x1
tipi DF 15 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0 3.0 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6 0.6 0.6

7. Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120
Performanca akustike                                                                   
Rw = 40 ÷ 55 dB

Trashësia e murit  
80  105  130  155  180 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~30 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 60 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.



13.12.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi А 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 100 mm 47 dB deri në 54 dB

CW 75 125 mm 49 dB deri në 56 dB

CW 100 150 mm 51 dB deri në 58 dB

CW 125 175 mm 52 dB deri në 59 dB

CW 150 200 mm 52 dB deri në 60 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 90 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.2
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.2 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 90 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-2
Fire Wall 90.2
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7.17.2
8

EI 90 2x2
tipi А 12.5 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 6.0 6.0 6.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

9045 60 18030 120
Performanca akustike                                                                   
Rw = 47 ÷ 60 dB

Trashësia e murit  
100  125  150  175  200 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~38 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 90 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi A, H2, DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.

2.

3.

5.

6.

7.1
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8.

1.

7.2



15.14.

Muret Ndarës

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 90 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

Performanca akustike dB

Pllakë tipi А 12.5 mm + tipi 
DF 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 100 mm 48 dB  deri në 54 dB

CW 75 125 mm 50 dB deri në 58 dB

CW 100 150 mm 52 dB deri në 59 dB

CW 125 175 mm 53 dB deri në 60 dB

CW 150 200 mm 53 dB deri në 61 dB

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.3
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.3 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe 
me nje pllakë në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm, kurse pllaka e dyte, nga te dyja anet eshte pllakë Technogips  
Tipi DF 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 90 minuta.

2.

3.

5.

6.

7.2

4.

8.

1.2

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-2
Fire Wall 90.3
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EI 90
2x2

tipi А 12.5 mm +
tipi DF 12.5 mm*

opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1.1 Pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

1.2 Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 6.0 6.0 6.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

45 60 90 18030 120
Performanca akustike                                                                   
Rw = 48 ÷ 62 dB

Trashësia e murit  
100  125  150  175  200 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~42 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 90 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi A, H2, DF ose DFH2 me një trashësi minimale 12.5 mm për shtresën e parë Tipi DF 
ose DFH2 me një trashësi minimale 12.5 mm për shtresën e dytë.

1.1

7.1



17.16.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi А 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 162.5 mm 58 dB  deri në 58 dB

CW 75 212.5 mm 61 dB deri në 61 dB

CW 100 262.5 mm 61 dB deri në 61 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 90 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W2-2-1, Fire Wall 90.4
Technogips Pro W2-2-1, Fire Wall 90.4  eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit,  
dhe me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm. Pjesa e brendshme e murit do te plotesohet me lesh guri.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 90 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W2-2-1
Fire Wall 90.4

566
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EI 90 2x2+1
tipi А 12.5 mm* Lesh guri

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm * m2 5.0 5.0 5.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 1.4 1.4 1.4

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 2.4 2.4 2.4

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 6.0 6.0 6.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 3.2 3.2 3.2

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 2.0 2.0 2.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

45 60 90 120 18030
Performanca akustike                                                                   
Rw = 58 ÷ 61 dB

Trashësia e murit  
162.5  187.5  212.5  
237.5  262.5 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~55 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 90 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi A, H2, DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.

2.
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19.18.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DF 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 100 mm 49 dB  deri në 56 dB

CW 75 125 mm 51 dB deri në 59 dB

CW 100 150 mm 53 dB deri në 61 dB

CW 125 175 mm 54 dB deri në 61 dB

CW 150 200 mm 54 dB deri në 62 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 120 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.1
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 120 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-2
Fire Wall 120.1
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7.17.2
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EI 120 2x2
tipi DF 12.5 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 6.0 6.0 6.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

120906045 18030
Performanca akustike                                                                   
Rw = 49 ÷ 64  dB

Trashësia e murit  
100  125  150  175  200 mm

Lartësia e murit  

EI90 deri në 12.00 m
EI120 deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~43 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 120 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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21.20.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DFH1IR 
12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 75 125 mm 55 dB deri në 62 dB

CW 100 150 mm 57 dB deri në 63 dB

CW 125 175 mm 58 dB deri në 64 dB

CW 150 200 mm 58 dB deri në 64 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 120 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.7
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.7 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DFH1IR 12.5. Pjesa e brendshme e murit do te plotesohet me lesh guri.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 120 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-2
Fire Wall 120.7

6

5
4 9

3

1

5

2 6

7.17.2
8

600 | 400 | 300

EI 120
2x2

tipi DFH1IR 
12.5 mm*

Lesh guri

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë TITAN Board Technogips Pro Tipi DFH1IR 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

2. Profile Premium CW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 6.0 6.0 6.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2 1.2 1.2

7.1 TITAN Vidë TN 3.9 х 25 mm   në 500 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.2 TITAN Vidë TN 3.9 х 35 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

9. Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

120906045 18030
Performanca akustike                                                                   
Rw = 55 ÷ 64  dB

Trashësia e murit  
125  150  175  200 mm

Lartësia e murit  

EI90 deri në 6.00 m
E120 deri në 6.00 m
EI120 deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~56 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 120 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DFH1IR ose GMFH1IR me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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23.22.

Muret Ndarës

120906045 18030

Performanca akustike dB

Pllakë tipi А 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 125 mm 53 dB  deri në 59 dB

CW 75 150 mm 56 dB deri në 62 dB

CW 100 175 mm 57 dB deri në 63 dB

CW 125 200 mm 58 dB deri në 64 dB

CW 150 225 mm 58 dB deri në 64 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 120 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 500 mm në shtresën e parë, në 500 mm në shtresën e dytë, në 250 mm në shtresën e tretë.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

120906045 18030

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.2
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.2  eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me tre pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 120 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-3
Fire Wall 120.2

6

5

3

4

8

1

7.2

5

2

6

7.3

7.1

EI 120 2x3
tipi А 12.5 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm * m2 6.0 6.0 6.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 9.0 9.0 9.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.8 1.8 1.8

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 500 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

Performanca akustike                                                                   
Rw = 53 ÷ 64 dB

Trashësia e murit  
125  150  175  200  225 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~55 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 120 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi A, H2, DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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25.24.

Muret Ndarës

120906045 18030

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DFH2 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 50 160 mm 54 dB  deri në 62 dB

CW 75 250 mm 55 dB deri në 65 dB

CW 100 400 mm 56 dB deri në 70 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 120 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

120906045 180

Technogips Pro W2-2, Fire Wall 120.3
Technogips Pro W2-2, Fire Wall 120.3 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe 
me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DFH2 12.5 mm.Konstruksioni eshte dubluar në nje gjeresi te konsiderueshme 
dhe i bashkuar me shirita gipsi.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 120 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W2-2
Fire Wall 120.3

6

15

7.13

4

8
2

7.26

5

EI 120
2x2

tipi DFH2 
12.5 mm* 

opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DFH2 12.5 mm * m2 4.2 4.3 4.4

2. Profile Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 1.4 1.4 1.4

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 2.4 2.4 2.4

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 6.0 6.0 6.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 15.0 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 30.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

Performanca akustike                                                                   
Rw = 54 ÷ 70 dB

Trashësia e murit  
160 ÷ 400 mm

Lartësia e murit  

EI90 deri në 7.20 m
EI120 deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~50 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 120 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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27.26.

Muret Ndarës

120906045 18030

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DF 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 100 175 mm 59 dB deri në 65 dB

CW 125 200 mm 62 dB deri në 66 dB

CW 150 225 mm 62 dB deri në 66 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 120 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 500 mm në shtresën e parë, në 500 mm në shtresën e dytë, në 250 mm në shtresën e tretë.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

120906045 18030

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.4
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.4 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me tre pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm. Pjesa e brendshme e murit do te plotesohet me lesh guri. 
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 120 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-3
Fire Wall 120.4
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7.3

7.1

EI 120
2x3

Tipi DF 12.5 
mm* 

opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 6.0 6.0 6.0

2. Profile Premium CW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Profile Premium UW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 9.0 9.0 9.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.8 1.8 1.8

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 18.0 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 500 mm copë 18.0 18.0 30.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 250 mm copë 45.0 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

Performanca akustike                                                                   
Rw = 58 ÷ 68 dB

Trashësia e murit  
175  200  225 mm

Lartësia e murit  
deri në 8.00 m

Pesha vetjake
~65 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 120 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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29.28.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DF 12.5 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 75 150 mm 58 dB deri në 64 dB

CW 100 175 mm 59 dB deri në 65 dB

CW 125 200 mm 62 dB deri në 66 dB

CW 150 225 mm 62 dB deri në 66 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 180 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 500 mm në shtresën e parë, në 500 mm në shtresën e dytë, në 250 mm në shtresën e tretë.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Pllakë tipi DF 12.5 mm

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.1
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me tre pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm. 
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 180 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-3
Fire Wall 180.1
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EI 180 2x3
tipi DF 12.5 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 6.0 6.0

2. Profile Premium CW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 9.0 9.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.8 1.8

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 18.0 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 500 mm copë 18.0 30.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 250 mm copë 45.0 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0

45 60 90 120 18030
Performanca akustike                                                                   
Rw = 58 ÷ 68 dB

Trashësia e murit  
150  175  200  225 mm

Lartësia e murit  

EI120 deri në 12.00 m
EI180 deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~65 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 180 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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31.30.

Muret Ndarës

Performanca akustike dB

Pllakë tipi DF 15 mm

Profile Trashësia e murit Pa izolim Me izolim

CW 100 190 mm 60 dB deri në 66 dB

CW 125 215 mm 61 dB deri në 66 dB

CW 150 240 mm 62 dB deri në 66 dB

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 180 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 400 mm në shtresën e parë, në 300 mm në shtresën e dytë, në 200 mm në shtresën e tretë.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa
  humbje dhe mbetje.

AKUSTIKA

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.2
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.2 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me tre pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 180 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

W1-3
Fire Wall 180.2
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EI 180 2x3
tipi DF 15 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 6.0

2. Profile Premium CW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0

3. Profile Premium UW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 9.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.8

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 30.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 500 mm copë 30.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 70 mm   në 250 mm copë 60.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6

Profile Premiumи UA 120/100/120/2.0 mm m‘ 0.2

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 1.7

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 1.0

1804530 60 90 120
Performanca akustike                                                                   
Rw = 60 ÷ 66 dB

Trashësia e murit  
190  215  240 mm

Lartësia e murit  
deri në 8.00 m

Pesha vetjake
~80 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 180 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.

45 60 90 120 18030
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33.32.

Mure Boshti dhe Te Pavarur

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. 
Klasa e Rezistencës ndaj Zjarrit zbatohet në të dy anët e murit të boshtit Shaft, si në anën e dhomës ashtu edhe në anën e zgavrës 
së fshehur (struktura mbajtëse e çelikut). 

Në rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 45 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 45.1
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 45.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, 
dhe me dy pllaka nga njëra anë, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 45 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

S1-2 
Shaft Fire Wall 
45.1

EI 45
1x2

tipi DF 
12.5 mm* 

opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0 3.0 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 8.0 9.0 15.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 15.0 23.0 30.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9 0.9 0.9

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

Trashësia e murit  
75  100  125 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~23 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 45 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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35.34.

Mure Boshti dhe Te Pavarur

Pesha vetjake
~25 kg/m2

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. 
Klasa e Rezistencës ndaj Zjarrit zbatohet në të dy anët e murit të boshtit Shaft, si në anën e dhomës ashtu edhe në anën e zgavrës 
së fshehur (struktura mbajtëse e çelikut). 

Në rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 60 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.2
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.2 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, 
dhe me dy pllaka nga njëra anë, pllakë Technogips Pro BlueBoard 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 60 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

S1-2
Shaft Fire Wall 
60.2
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600 | 400 | 300

EI 60
1x2

tipi GM-FH1-IR 
12.5 mm* 

opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro BlueBoard tipi GM-FH1-IR 12.5 mm m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0 3.0 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 8.0 9.0 15.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 15.0 23.0 30.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9 0.9 0.9

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120

Trashësia e murit  
75  100  125 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 60 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi GM-FH1-IR me një trashësi minimale prej 12.5 mm.
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37.36.

Mure Boshti dhe Te Pavarur

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. 
Klasa e Rezistencës ndaj Zjarrit zbatohet në të dy anët e murit të boshtit Shaft, si në anën e dhomës ashtu edhe në anën e zgavrës 
së fshehur (struktura mbajtëse e çelikut). 

Në rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 60 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida janë montuar në shtresën e parë 500 mm dhe në shtresën e dytë 250 mm.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.3
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.3 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, 
dhe me dy pllaka nga njëra anë, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 60 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

S1-2 
Shaft Fire Wall 
60.3

EI 60 1x2
tipi DF 15 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0 3.0 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 8.0 9.0 15.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 250 mm copë 15.0 23.0 30.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9 0.9 0.9

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120

Trashësia e murit  
80  105  130 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~30 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 60 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.
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39.38.

Mure Boshti dhe Te Pavarur

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. 
Klasa e Rezistencës ndaj Zjarrit zbatohet në të dy anët e murit të boshtit Shaft, si në anën e dhomës ashtu edhe në anën e zgavrës 
së fshehur (struktura mbajtëse e çelikut). 

Në rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 90 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 500 mm në shtresën e parë, në 500 mm në shtresën e dytë, në 250 mm në shtresën e tretë.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

Technogips Pro S2-3, Shaft Fire Wall 90.1
Technogips Pro S2-3, Shaft Fire Wall 90.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, 
dhe me dy pllaka nga njëra anë, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm dhenje pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm. Pjesa e 
brendshme e murit do te plotesohet me lesh guri.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 90 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

S2-3
Shaft Fire Wall 
90.1
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600 | 400 | 300

EI 90

1x3
2 х tipi DF 12.5 

mm* +
1 х tipi DF 15 

mm* 

opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 300

1.1 Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 2.3 2.5

1.2 Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 1.0 1.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 4.0 8.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 4.5 4.5

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.9 0.9

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 8.0 15.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 250 mm copë 8.0 15.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 250 mm copë 15.0 30.0

7.6 Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm copë 4.0 8.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6

9. Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9 0.9

60 9045 18030 120

Trashësia e murit  
102.5  127.5  152.5 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~40 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 90 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale 12.5 mm për dy shtresa dhe Tipi DF ose DFH2 
me një trashësi 15 mm për një shtresë.
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41.40.

Mure Boshti dhe Te Pavarur

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. 
Klasa e Rezistencës ndaj Zjarrit zbatohet në të dy anët e murit të boshtit Shaft, si në anën e dhomës ashtu edhe në anën e zgavrës 
së fshehur (struktura mbajtëse e çelikut). 

Në rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 90 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 500 mm në shtresën e parë, në 500 mm në shtresën e dytë, në 250 mm në shtresën e tretë.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

Technogips Pro S1-3, Shaft Fire Wall 90.2
Technogips Pro S1-3, Shaft Fire Wall 90.2 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e metalit, 
dhe me tre pllaka nga njëra anë, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm. 
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 90 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

S1-3
Shaft Fire Wall 
90.2
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13
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7.3 657.1

600 | 400 | 300

7.2

EI 90 1x3
tipi DF 15 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

600 400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 3.0 3.0 3.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 4.5 4.5 4.5

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.9 0.9 0.9

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 8.0 9.0 15.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 500 mm copë 8.0 9.0 15.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 250 mm copë 15.0 23.0 30.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9 0.9 0.9

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0 2.0

Trashësia e murit  
92  120  145 mm

Lartësia e murit  
deri në 10.50 m

Pesha vetjake
~42.50 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 90 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.
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43.42.

Mure Boshti dhe Te Pavarur

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. 
Klasa e Rezistencës ndaj Zjarrit zbatohet në të dy anët e murit të boshtit Shaft, si në anën e dhomës ashtu edhe në anën e zgavrës 
së fshehur (struktura mbajtëse e çelikut). 

Në rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 120 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjithë profi let vertikalë të CW-së janë të lirë me hapësirë  prej 600, 400 ose 300 mm, pa rregullim mekanik në krye.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 500 mm në shtresën e parë, në 500 mm në të dytë, 500 mm në shtresën e tretë dhe 250 mm në shtresën 
  e katërt.
• Per mure me te larta se 12 m, duhet te planifi kohen nyjet e zgjerimi përgjatë gjatësisë.
• Sasitë e konsumit llogariten për një mur të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 10.8 m2 (2.7 m të lartë dhe 4.0 m të gjerë), pa 
  humbje dhe mbetje.

Technogips Pro S1-4, Shaft Fire Wall 120.1
Technogips Pro S1-4, Shaft Fire Wall 120.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CW/UW, 0.6 mm trashesia e 
metalit, dhe me katër pllaka nga njëra anë, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 120 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

S1-4
Shaft Fire Wall 
120.1

6
13

4

8

5

27.1 9

65 7.2 7.47.3

600 | 400 | 300

EI 120 1x4
tipi DF 15 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2
Distanca midis profileve [mm]

400 300

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 4.0 4.0

2. Profile Premium CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Profile Premium UW 50, 75, 100/ 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 1.2 1.2

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 1.5 1.5

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2 1.2

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 500 mm copë 9.0 15.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 500 mm copë 9.0 15.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 500 mm copë 9.0 15.0

7.4 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 70 mm   në 250 mm copë 23.0 30.0

8. Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.6 1.6

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9 0.9

Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm (opsional) copë 2.0 2.0

90 12045 60 18030

Trashësia e murit  
110  135  160 mm

Lartësia e murit  
deri në 4.00 m

Pesha vetjake
~55 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 120 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.
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45.44.

Tavanet e Varura

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 45 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjitha profi let e CD vendosen në distancë 400 mm nga njëra-tjetra, futen në profi le UD dhe në gjendje të lirë, pa fi ksim mekanik.
• Për të lidhur profi let e CD-ve, rekomandohet lidhësi gjatësor CD.*Në drejtim gjatësor, ose lidhës kryq të njëanshëm CD, në drejtim 
  tërthor.
• Upat/kapset janë montuar në distancë boshtore maksimale prej 800 mm, me upa tavani ose fi ksim tjetër të përshtatshëm, në  
  varësi të strukturës mbështetëse të mësipërme.
• Pllakat e gipsit janë montuar në mënyrë tërthore në profi let CD.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 400 mm në shtresën e parë dhe në 200 mm në shtresën e dytë.
• Për tavane më të gjatë se 12 m, duhet të planifi kohen nyjet e zgjerimit.
• Sasitë e konsumit llogariten për një tavan të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 12 m2, pa humbje dhe mbetje.

Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.1
Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.1 еeshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CD/UD, 0.6 mm trashesia e metalit, 
dhe me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 45 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

C1-2
Fire Ceiling 
45.1 6

4

5

3

1 6 5

2

7.1 7.2

11
8.2

EI 45 2x
tipi DF 12.5 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2 2x
tipi DF 12.5 mm* 

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 2.0

2. Profile Premium CD 60 / 0.6 mm (mbajtës ngarkese dhe montim) m' 3.1

3. Profile Premium UD 27 / 0.6 mm (anësor) m' 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 0.7

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 20.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 20.0

8.1 Upa Nailoni 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.4

8.2 Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 3.5

9. Kllapa rregulluese ose Lidhëse Nonius (kapaciteti pesh mbajtës 0.40 kN) copë 3.5

10. CD lidhës nivelesh copë 1.0

11. Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm copë 9.0

12. Lidhëse gjatësore për CD 0.5 mm copë 1.0

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9

45 18030 60 90 120

Lartësia e murit  
60 ÷ 1050 mm

Lartesia e tavanit
~25 kg/m2

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 45 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.

2.

9.

3.
4.

1.



47.46.

Tavanet e Varura

 Konsumi për 1 m2 2x
tipi А 12.5 mm* 

1. Pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm * m2 2.0

2. Profile Premium CD 60 / 0.6 mm (mbajtës ngarkese dhe montim) m' 3.1

3. Profile Premium UD 27 / 0.6 mm (anësor) m' 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 0.7

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 10.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 20.0

8.1 Upa Nailoni 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.4

8.2 Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 3.5

9. Kllapa rregulluese ose Lidhëse Nonius (kapaciteti pesh mbajtës 0.40 kN) copë 3.5

10. CD lidhës nivelesh copë 1.0

11. Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm copë 9.0

12. Lidhëse gjatësore për CD 0.5 mm copë 1.0

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 45 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Të gjitha profi let e CD vendosen në distancë 400 mm nga njëra-tjetra, futen në profi le UD dhe në gjendje të lirë, pa fi ksim mekanik.
• Për të lidhur profi let e CD-ve, rekomandohet lidhësi gjatësor CD.
• Në drejtim gjatësor, ose lidhës kryq të njëanshëm CD, në drejtim tërthor.
• Upat/kapset janë montuar në distancë boshtore maksimale prej 800 mm, me upa tavani ose fi ksim tjetër të përshtatshëm, në 
  varësi të strukturës mbështetëse të mësipërme.
• Pllakat e gipsit janë montuar në mënyrë tërthore në profi let CD.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 400 mm në shtresën e parë dhe në 200 mm në shtresën e dytë.
• Për tavane më të gjatë se 12 m, duhet të planifi kohen nyjet e zgjerimit.
• Sasitë e konsumit llogariten për një tavan të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 12 m2, pa humbje dhe mbetje.

Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.2
Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CD/UD, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe 
me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi A 12.5 mm.  
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 45 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

C1-2
Fire Ceiling 
45.1 6

4

5

3

1 6 5

2

7.1 7.2

11
8.2

EI 45 2x
tipi А 12.5 mm* opsional

45 18030 60 90 120

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 45 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi А, H2, DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.

Lartësia e murit  
deri në 60 ÷ 1050 mm

Lartesia e tavanit
~25 kg/m2

2.

9.
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1.



49.48.

Tavanet e Varura

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 60 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Në nivelin e sipërm, profi let kryesore CD montohen në 700 mm distance nga njeri tjetri. 
• Të gjitha profi let e CD vendosen në distancë 400 mm nga njëra-tjetra, futen në profi le UD dhe në gjendje të lirë, pa fi ksim mekanik.
• Për të lidhur profi let e CD-ve, rekomandohet lidhësi gjatësor CD.
• Në drejtim gjatësor, ose lidhës kryq të njëanshëm CD, në drejtim tërthor.
• Upat/kapset janë montuar në distancë boshtore maksimale prej 600 mm, me upa tavani ose fi ksim tjetër të përshtatshëm, në 
  varësi të strukturës mbështetëse të mësipërme.
• Pllakat e gipsit janë montuar në mënyrë tërthore në profi let CD.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vidat jane montuar ne 400 mm në shtresën e parë dhe në 200 mm në shtresën e dytë.
• Për tavane më të gjatë se 12 m, duhet të planifi kohen nyjet e zgjerimit.
• Sasitë e konsumit llogariten për një tavan të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 12 m2, pa humbje dhe mbetje.

Technogips Pro C2-2, Fire Ceiling 60.1
Technogips Pro C2-2, Fire Ceiling 60.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CD/UD, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe 
me dy pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 60 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

C2-2
Fire Ceiling 
60.1

1 56

10

2

9

≤ 200

3

5

4

6 7.27.1

2

8.2

EI 60 2х
tipi DF 15 mm* opsional

 Konsumi për 1 m2 2х
tipi DF 15 mm*

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 2.0

2. Profile Premium CD 60 / 0.6 mm (mbajtës ngarkese dhe montim) m' 4.0

3. Profile Premium UD 27 / 0.6 mm (anësor) m' 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 0.7

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 3.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.6

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 10.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 250 mm copë 20.0

8.1 Upa Nailoni 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.4

8.2 Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 2.5

9. Kllapa rregulluese ose Lidhëse Nonius (kapaciteti pesh mbajtës 0.40 kN) copë 2.5

10. Kapëse për lidhje kryq të CD copë 3.5

11. Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm copë 9.0

12. Lidhëse gjatësore për CD 0.5 mm copë 1.0

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9

45 60 18030 90 120

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 60 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.

Lartësia e murit  
100 ÷ 1100 mm

Lartesia e tavanit
~30 kg/m2
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51.50.

Tavanet e Varura

 Konsumi për 1 m2 3х
tipi DF 12.5 mm*

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm * m2 3.0

2. Profile Premium CD 60 / 0.6 mm (mbajtës ngarkese dhe montim) m' 4.0

3. Profile Premium UD 27 / 0.6 mm (anësor) m' 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 0.7

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 4.5

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.9

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 10.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 35 mm   në 250 mm copë 10.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 250 mm copë 20.0

8.1 Upa Nailoni 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.4

8.2 Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 2.5

9. Kllapa rregulluese ose Lidhëse Nonius (kapaciteti pesh mbajtës 0.40 kN) copë 2.5

10. Kapëse për lidhje kryq të CD copë 3.5

11. Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm copë 9.0

12. Lidhëse gjatësore për CD 0.5 mm copë 1.0

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 60 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Në nivelin e sipërm, profi let kryesore CD montohen në 600 mm distance nga njeri tjetri. 
• Të gjitha profi let e CD vendosen në distancë 400 mm nga njëra-tjetra, futen në profi le UD dhe në gjendje të lirë, pa fi ksim mekanik.
• Për të lidhur profi let e CD-ve, rekomandohet lidhësi gjatësor CD.
• Në drejtim gjatësor, ose lidhës kryq të njëanshëm CD, në drejtim tërthor.
• Upat/kapset janë montuar në distancë boshtore maksimale prej 600 mm, me upa tavani ose fi ksim tjetër të përshtatshëm, në 
  varësi të strukturës mbështetëse të mësipërme.
• Pllakat e gipsit janë montuar në mënyrë tërthore në profi let CD.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida për mure të thata montohen çdo 400 mm ne pllakën/shtresën e parë, çdo 300 mm në pllakën/shtresën e dytë, çdo 200 mm 
  në pllakën/shtresën e tretë.
• Për tavane më të gjatë se 12 m, duhet të planifi kohen nyjet e zgjerimit.
• Sasitë e konsumit llogariten për një tavan të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 12 m2, pa humbje dhe mbetje.

Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 60.2
Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 60.2 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CD/UD, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe 
me tre pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 12.5 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 60 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

C2-3
Fire Ceiling 
60.2
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8.2

6 7.2 1 6 7.1 7.35

8.1 EI 60 3х
tipi DF 12.5 mm* opsional

45 60 18030 90 120

*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 60 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 12.5 mm.

Lartësia e murit  
110 ÷ 1150 mm

Lartesia e tavanit
~35 kg/m2
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53.52.

Tavanet e Varura

 Konsumi për 1 m2 3х
tipi DF 15 mm*

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 3.0

2. Profile Premium CD 60 / 0.6 mm (mbajtës ngarkese dhe montim) m' 4.0

3. Profile Premium UD 27 / 0.6 mm (anësor) m' 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 0.7

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 4.5

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 0.9

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 10.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 250 mm copë 10.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 250 mm copë 20.0

8.1 Upa Nailoni 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.4

8.2 Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 2.5

9. Kllapa rregulluese ose Lidhëse Nonius (kapaciteti pesh mbajtës 0.40 kN) copë 2.5

10. Kapëse për lidhje kryq të CD copë 3.5

11. Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm copë 9.0

12. Lidhëse gjatësore për CD 0.5 mm copë 1.0

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 90 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Në nivelin e sipërm, profi let kryesore CD montohen në 800 mm distance nga njeri tjetri. 
• Të gjitha profi let e CD vendosen në distancë 400 mm nga njëra-tjetra, futen në profi le UD dhe në gjendje të lirë, pa fi ksim mekanik.
• Për të lidhur profi let e CD-ve, rekomandohet lidhësi gjatësor CD.
• Në drejtim gjatësor, ose lidhës kryq të njëanshëm CD, në drejtim tërthor.
• Upat/kapset janë montuar në distancë boshtore maksimale prej 600 mm, me upa tavani ose fi ksim tjetër të përshtatshëm, në 
  varësi të strukturës mbështetëse të mësipërme.
• Pllakat e gipsit janë montuar në mënyrë tërthore në profi let CD.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida për mure të thata montohen çdo 400 mm ne pllakën/shtresën e parë, çdo 300 mm në pllakën/shtresën e dytë, çdo 200 mm 
  në pllakën/shtresën e tretë.
• Për tavane më të gjatë se 12 m, duhet të planifi kohen nyjet e zgjerimit.
• Sasitë e konsumit llogariten për një tavan të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 12  m2, pa humbje dhe mbetje.

Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 90.1
Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 90.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CD/UD, 0.6 mm trashesia e metalit, dhe
me tre pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm.
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 90 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi
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8.1 EI 90 3х
tipi DF 15 mm* opsional
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*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 90 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.

Lartësia e murit  
115 ÷ 1150 mm

Lartesia e tavanit
~42 kg/m2
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55.54.

Tavanet e Varura

 Konsumi për 1 m2 4х
tipi DF 15 mm*

1. Pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm * m2 4.0

2. Profile Premium CD 60 / 0.6 mm (mbajtës ngarkese dhe montim) m' 4.0

3. Profile Premium UD 27 / 0.6 mm (anësor) m' 0.7

4. Shirit izolues akustik   në profilet perimetral m' 0.7

5. Shirit bashkimi   të gjitha nyjet e shtresave të fundit + ato perimetrale m' 6.0

6. Stuko për fugat me baz gipsi FUGA   të gjitha shtresat kg 1.2

7.1 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 25 mm   në 250 mm copë 10.0

7.2 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 45 mm   në 250 mm copë 10.0

7.3 Vidë për muret e thata TN 3.5 х 55 mm   në 250 mm copë 10.0

7.4 Vidë për muret e thata TN 4.2 х 70 mm   në 250 mm copë 20.0

8.1 Upa Nailoni 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 1.4

8.2 Upa tavani 6 х 40, 60 mm   në 500 mm copë 2.5

9. Kllapa rregulluese ose Lidhëse Nonius (kapaciteti pesh mbajtës 0.40 kN) copë 2.5

10. Kapëse për lidhje kryq të CD copë 3.5

11. Vidë për muret e thata TEX 4.2 х 13 mm copë 9.0

12. Lidhëse gjatësore për CD 0.5 mm copë 1.0

Lesh guri, Trashësia > 50 mm, densitet > 40 kg/m³ (opsional) m2 1.0

Stuko patinimi SATEN (opsional) kg 0.9

CILËSIA, SIGURIA DHE MBROJTJA
Të gjithë përbërësit e sistemit Technogips Pro tejkalojnë kërkesat e standardeve të produkteve të harmonizuara dhe cilësia e tyre 
monitorohet çdo ditë.
Sistemi i plotë është testuar me sukses në laboratorët e akredituar evropian dhe është çertifi kuar në përputhje me EN 13501-2. Në 
rast zjarri garanton një kohë evakuimi prej 120 minutash. 

Për te siguruar cilësi, siguri dhe mbrojtje esenciale është: 
 Përdorimi I sistemit me të gjitha komponentet e tij Technogips Pro
 Ndiqni kërkesat teknike për instalimin e duhur

SPECIFIKIMET

• Profi let periferike janë montuar me spiranca tavani me hapësirë 400 mm.
• Në nivelin e sipërm, profi let kryesore CD montohen në 600 mm distance nga njeri tjetri. 
• Të gjitha profi let e CD vendosen në distancë 400 mm nga njëra-tjetra, futen në profi le UD dhe në gjendje të lirë, pa fi ksim mekanik.
• Për të lidhur profi let e CD-ve, rekomandohet lidhësi gjatësor CD.
• Në drejtim gjatësor, ose lidhës kryq të njëanshëm CD, në drejtim tërthor.
• Upat/kapset janë montuar në distancë boshtore maksimale prej 600 mm, me upa tavani ose fi ksim tjetër të përshtatshëm, në 
  varësi të strukturës mbështetëse të mësipërme.
• Pllakat e gipsit janë montuar në mënyrë tërthore në profi let CD.
• Te gjitha bashkimet ne plan te nje pllake, ashtu si dhe te dy pllakave ngjitur, jane te larguara, ne menyre qe ato te mos perkojne.
• Te gjitha bashkimet jane te perfundura me bashkusin e fugave Technogips Pro FUGA dhe te perforcohen me shirit ngjites.
• Vida për mure të thata montohen çdo 500 mm ne pllakën/shtresën e parë, çdo 400 mm në pllakën/shtresën e dytë, çdo 300 mm 
  në pllakën/shtresën e tretë dhe çdo 200 mm ne pllakën/shtresën e katërt.
• Për tavane më të gjatë se 12 m, duhet të planifi kohen nyjet e zgjerimit.
• Sasitë e konsumit llogariten për një tavan të drejtë, pa hapje dhe kthesa, me sipërfaqe 12 m2, pa humbje dhe mbetje.

Technogips Pro C2-4, Fire Ceiling 120.1
Technogips Pro C2-4, Fire Ceiling 120.1 eshte ndertuar me Profi le Premium Technogips Pro CD/UD, 0.6 mm trashesia e metalit, 
dhe me katër pllaka në të dyja anët, pllakë Technogips Pro Tipi DF 15 mm. 
Përmbush kërkesat për rezistencën ndaj zjarrit për 120 minuta.

Sistemi Skema Kategoria e Rezist-
ences ndaj zjarrit Pllakë gipsi Izolimi

C2-4
Fire Ceiling 
120.1

10

2

9

≤ 200

3

4 2

8.2

5

6 7.2 1 6 7.1 7.35

8.1

7.4

EI 120 4х
tipi DF 15 mm* opsional
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*Kategoria e rezistencës ndaj zjarrit EI 120 është e vlefshme kur përdorni pllakë tipi DF ose DFH2 me një trashësi minimale prej 15 mm.

Lartësia e murit  
130 ÷ 1150 mm

Lartesia e tavanit
~55 kg/m2
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