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СИСТЕМСКИ РЕШЕНИЈА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА



02.

СОДРЖИНА:

Систем
Класа на 

отпорност 
од пожар

Вкупна дебелина
на ѕидот Тип плочи Изолациja Страна

ПРЕГРАДНИ SИДОВИ

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

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

W1-1, Fire Wall 60.1 EI 60 75 ÷ 175 mm 2x1 DF 12.5 mm камена волна 08 - 09

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

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

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

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

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

W1-2, Fire Wall 120.7 EI 120 125 ÷ 200 mm 2x2 DFH1IR 12.5 mm камена волна 20 - 21

  W1-2, Fire Wall 120.8 EI 120 125 ÷ 200 mm 2x2 DF 12.5 mm по избор 22 - 23

W1-3, Fire Wall 120.2 EI 120 125 ÷ 225 mm 2x3 A 12.5 mm по избор 24 - 25

W2-2, Fire Wall 120.3 EI 120 160 ÷ 400 mm 2x2 DFH2 12.5 mm по избор 26 - 27

W1.3, Fire Wall 120.4 EI 120 175 ÷ 225 mm 2x3 DF 12.5 mm по избор 28 - 29

W1-3, Fire Wall 180.1 EI 180 150 ÷ 225 mm 2x3 DF 12.5 mm по избор 30 - 31

W1-3, Fire Wall 180.2 EI 180 190 ÷ 240 mm 2x3 DF 15 mm по избор 32 - 33

SИДНИ ОБЛОГИ И ЅИДОВИ СО ИНСТАЛАЦИИ

S1-2, Shaft Fire Wall 45.1 EI 45 75 ÷ 125 mm 1x2 DF 12.5 mm по избор 34 - 35

S1-2, Shaft Fire Wall 60.2 EI 60 75 ÷ 125 mm 1x2 GM DFH1IR 12.5 mm по избор 36 - 37

S1-2, Shaft Fire Wall 60.3 EI 60 80 ÷ 130 mm 1x2 DF 15 mm по избора 38 - 39

S2-3, Shaft Fire Wall 90.1 EI 90 102.5 ÷ 152.5 mm 2 х DF 12.5 mm + 
1 х DF 15 mm камена волна 40 - 41

S1-3, Shaft Fire Wall 90.2 EI 90 95 ÷ 145 mm 1x3 DF 15 mm по избор 42 - 43

S1-4, Shaft Fire Wall 120.1 EI 120 110 ÷ 160 mm 1x4 DF 15 mm по избор 44 - 45

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ

C1-2, Fire Ceiling 45.1 EI 45 60 ÷ 1050 mm 2x DF 12.5 mm по избор 46 - 47

C1-2, Fire Ceiling 45.2 EI 45 60 ÷ 1050 mm 2x A 12.5 mm по избор 48 - 49

C2-2, Fire Ceiling 60.1 EI 60 100 ÷ 1100 mm 2x DF 15 mm по избор 50 - 51

C2-3, Fire Ceiling 60.2 EI 60 100 ÷ 1150 mm 3x DF 12.5 mm по избор 52 - 53

C2-3, Fire Ceiling 90.1 EI 90 115 ÷ 1150 mm 3x DF 15 mm по избор 54 - 55

C2-4, Fire Ceiling 120.1 EI 120 130 ÷ 1150 mm 4x DF 15 mm по избор 56 - 57

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ

Управување со квалитет,
во согласност со ISO 9001: 2015

Управување во однос на животната средина,
во согласност со ISO 14001: 2015

Управување со здравјето и безбедността 
при работа, во согласност со BS OHSAS 
18001:2007

Управување на социјалната посветеност на
компанијата

Сите продукти на Technogips Pro ги испол-
нуваат барањата за безбедност и усогласе-
ност со Регулативата (ЕС) број 305/2011

Technogips Pro е докажан производител на гипс-картонски плочи и суви гипс 
смеси за сува градба. Благодарение на современата, високо технолошка оп-
рема, во согласност со сите еколошки стандарди и стручен тим од професио-
налци, успеавме да ја добиеме довербата на клиенти во повеќе од 20 држави

Ние, тимот на Technogips Pro, го продолживме сопствениот развој со разрабо-
тување и сертифицирање на системски решенија за противпожарна заштита 
Technogips Pro Fire, врз основа на методите на сувата градба, кои гарантираат
сигурност и отпорност при услови на пожар.

Сите елементи на системските решенија Tecnogips Pro Fire се селектирани и 
комбинирани во системите да одговараат на строгите хармонизирани стан-
дарди за секој производ.

Решенија за заштита од пожар

03.



5.4.

Преградни sидови

Плоча Technogips Pro тип 
А 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 75 mm 37 dB  до 44 dB

CW 75 100 mm 38 dB до 47 dB

CW 100 125 mm 39 dB до 50 dB

CW 125 150 mm 41 dB до 51 dB

CW 150 175 mm 42 dB до 52 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  30 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

Звучна изолација од воздушен шум dB

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 250 mm.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 30.1 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по еден слој на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип А 12.5.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до 30 минути.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-1 
Fire Wall 30.1

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 30 2x1
тип А 12.5 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип A 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента   на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента   сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0 3.0 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6 0.6 0.6

7. Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

18030 45 60 90 120
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 37 ÷ 52 dB

Дебелина на ѕидот 
75  100  125  150  175 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~20 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 30 важи при користење на гипс-картонски плочи тип А, H2, DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.



7.6.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип DF 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 75 mm 38 dB  до 45 dB

CW 75 100 mm 40 dB до 48 dB

CW 100 125 mm 41 dB до 51 dB

CW 125 150 mm 43 dB до 53 dB

CW 150 175 mm 43 dB до 54 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  45 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 250 mm.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 45.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 45.1 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по еден слој на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до 45 минути.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-1 
Fire Wall 45.1

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 45
2x1 

тип DF 12.5 
mm* 

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0 3.0 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6 0.6 0.6

7. Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

45 18030 60 90 120
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 38 ÷ 56 dB

Дебелина на ѕидот 
75  100  125  150  175 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~23 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 45 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.



Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип DF 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 75 mm 44 dB  до 45 dB

CW 75 100 mm 47 dB до 48 dB

CW 100 125 mm 50 dB до 51 dB

CW 125 150 mm 51 dB до 53 dB

CW 150 175 mm 52 dB до 54 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  60 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Всички вертикални CW профили остават свободно стоящи с осово разстояние на растојание 600, 400 или 300 mm, без   
   механична връзка в горния край.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 250 mm.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.1
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.1 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по еден слој на гипс-картонски плочи Technogips Pro Тип DF 12.5 mm. Внатрешноста на кон-
струкцијата е исполнета со камена волна.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  60 минути.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

8.

1.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-1 
Fire Wall 60.1

5
4

8
36

1

2

56 9

7

EI 60
2x1 

тип DF 12.5 
mm* 

Камена волна

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0 3.0 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6 0.6 0.6

7. Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

Каменна вата, дебелина > 50 mm, плътност > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

6045 18030 90 120
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 44 ÷ 56 dB

Дебелина на ѕидот 
75  100  125  150  175 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~25 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 60 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.

9.

9.



Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип DF 15 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 80 mm 40 dB  до 47 dB

CW 75 105 mm 42 dB до 50 dB

CW 100 130 mm 44 dB до 53 dB

CW 125 155 mm 45 dB до 54 dB

CW 150 180 mm 46 dB до 55 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  60 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка  
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 250 mm.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.2
Technogips Pro W1-1, Fire Wall 60.2 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по еден слој на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 15 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  60 минути.

2.

3.

5.

6.

7.
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8.

1.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-1 
Fire Wall 60.2

5
4

8
36

1

2

56

7

EI 60 2x1 
тип DF 15 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 2.0 2.0 2.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0 3.0 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6 0.6 0.6

7. Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 40 ÷ 55 dB

Дебелина на ѕидот 
80  105  130  155  180 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~30 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 60 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm.



13.12.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип А 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 100 mm 47 dB до 54 dB

CW 75 125 mm 49 dB до 56 dB

CW 100 150 mm 51 dB до 58 dB

CW 125 175 mm 52 dB до 59 dB

CW 150 200 mm 52 dB до 60 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од 90 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Рапидните винтове се монтират на растојание 500 mm на првиот слој и на растојание 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.2
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.2 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип А 12.5 mm
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  90 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-2 
Fire Wall 90.2

6

5
4

3

1

5

2 6

7.17.2
8

EI 90 2x2 
тип А 12.5 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип A 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0 6.0 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

9045 60 18030 120
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 47 ÷ 60 dB

Дебелина на ѕидот 
100  125  150  175  200 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~38 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 90 важи при користење на гипс-картонски плочи тип А, H2, DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.

2.

3.

5.

6.

7.1

4.

8.

1.

7.2



15.14.

Преградни sидови

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  90 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоскост тип А 12.5 mm 
+ тип DF 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 100 mm 48 dB  до 54 dB

CW 75 125 mm 50 dB до 58 dB

CW 100 150 mm 52 dB до 59 dB

CW 125 175 mm 53 dB до 60 dB

CW 150 200 mm 53 dB до 61 dB

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Рапидните винтове се монтират на растојание 500 mm на првиот слој и на растојание 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2 , без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.3
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 90.3 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6  
mm, обложени двострано со по еден слој на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип А 12.5 mm, преку кои двострано е 
поставен втор слој од гипс-картонска плочи Technogips Pro тип DF 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  90 минути.

2.

3.

5.

6.

7.2

4.

8.

1.2

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-2 
Fire Wall 90.3

6

5
4

3

1

5

2 6

7.17.2
8

EI 90

2x2 
тип А 12.5 mm +

тип DF 12.5 
mm*

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1.1 Плоча Technogips Pro тип A 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

1.2 Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0 6.0 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

45 60 90 18030 120
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 48 ÷ 62 dB

Дебелина на ѕидот 
100  125  150  175  200 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~42 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 90 važi kod korišćenja gips kartonskih ploča тип A, H2, DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm за прв слой тип DF 
или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm за вториот слој.

1.1

7.1



17.16.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип А 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 162.5 mm 58 dB  до 58 dB

CW 75 212.5 mm 61 dB до 61 dB

CW 100 262.5 mm 61 dB до 61 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  90 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Рапидните винтове се монтират на растојание 500 mm на првиот слој и на растојание 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W2-2-1, Fire Wall 90.4
Technogips Pro W2-2-1, Fire Wall 90.4 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, каде се поставува еден средишен слој и двострано се поставуваат по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro 
тип А 12.5 mm. Внатрешноста на конструкцијата е исполнета со камена волна.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  90 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W2-2-1 
Fire Wall 90.4

566

5

7.1

4

8

2

7.2

1 9

3

EI 90 2x2+1 
тип А 12.5 mm* Камена волна

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип A 12.5 mm * m2 5.0 5.0 5.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 1.4 1.4 1.4

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 2.4 2.4 2.4

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0 6.0 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 3.2 3.2 3.2

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 2.0 2.0 2.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

45 60 90 120 18030
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 58 ÷ 61 dB

Дебелина на ѕидот 
162.5  187.5  212.5  
237.5  262.5 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~55 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 90 важи при користење на гипс-картонски плочи тип А, H2, DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.

2.
5.

6.

7.1

4.

8.

1.

7.2

3.

9.



19.18.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плочи тип DF 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 100 mm 49 dB  до 56 dB

CW 75 125 mm 51 dB до 59 dB

CW 100 150 mm 53 dB до 61 dB

CW 125 175 mm 54 dB до 61 dB

CW 150 200 mm 54 dB до 62 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Рапидните винтове се монтират на растојание 500 mm на првиот слој и на растојание 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.1
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.1 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-2 
Fire Wall 120.1
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7.17.2
8

EI 120
2x2 

тип DF 12.5 
mm*

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0 6.0 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

120906045 18030
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 49 ÷ 64  dB

Дебелина на ѕидот 
100  125  150  175  200 mm

Висина

EI90 до 12.00 m
EI120 до 4.00 m

Сопствена тежина
~43 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.
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21.20.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плочи тип DFH1IR 
12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 75 125 mm 55 dB до 62 dB

CW 100 150 mm 57 dB до 63 dB

CW 125 175 mm 58 dB до 64 dB

CW 150 200 mm 58 dB до 64 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Рапидните винтове се монтират на растојание 500 mm на првиот слој и на растојание 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.7
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.7 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DFH1IR 12.5 mm. Внатрешноста на 
конструкцијата е исполнета со камена волна.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

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 

тип DFH1IR 12.5 
mm*

камена волна

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча TITAN Board Technogips Pro тип DFH1IR 12.5 mm * m2 4.0 4.0 4.0

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

3. Премиум профил UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0 6.0 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2 1.2

7.1 TITAN шраф 3.9 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.2 TITAN шраф 3.9 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

9. Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

120906045 18030
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 55 ÷ 64  dB

Дебелина на ѕидот 
125  150  175  200 mm

Висина

EI90 до 6.00 m
E120 до 6.00 m
EI120 до 4.00 m

Сопствена тежина
~56 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DFH1IR или GMFH1IR со минимална дебелина од 12.5 mm.
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23.22.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плочи тип DF 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 75 125 mm 51 dB до 59 dB

CW 100 150 mm 53 dB до 61 dB

CW 125 175 mm 54 dB до 61 dB

CW 150 200 mm 54 dB до 62 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Рапидните винтове се монтират на растојание 500 mm на првиот слој и на растојание 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.8
Technogips Pro W1-2, Fire Wall 120.8 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-2 
Fire Wall 120.8

6

5
4

3

1

5

2 6

7.17.2
8

EI 120
2x2 

тип DF 12.5 
mm*

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 4.0 4.0

2. Премиум профил CW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Премиум профил UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0

120906045 18030
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 51 ÷ 64  dB

Дебелина на ѕидот 
125  150  175  200 mm

Висина  

EI45 до 7.00 m
EI120 до 6.00 m

Сопствена тежина
~43 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.
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25.24.

Преградни sидови

120906045 18030

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип А 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 125 mm 53 dB  до 59 dB

CW 75 150 mm 56 dB до 62 dB

CW 100 175 mm 57 dB до 63 dB

CW 125 200 mm 58 dB до 64 dB

CW 150 225 mm 58 dB до 64 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој, 500 mm на вториот и 250 mm на третиот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.2
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.2 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по три слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип А 12.5 mm. 
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Име Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-3 
Fire Wall 120.2

6

5

3

4

8

1

7.2

5

2

6

7.3

7.1

EI 120 2x3 
тип А 12.5 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип A 12.5 mm * m2 6.0 6.0 6.0

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

3. Премиум профил UW 50, 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 9.0 9.0 9.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.8 1.8 1.8

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 500 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 53 ÷ 64 dB

Дебелина на ѕидот 
125  150  175  200  225 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~55 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип А, H2, DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.
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27.26.

Преградни sидови

120906045 18030

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип DFH2 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 50 160 mm 54 dB  до 62 dB

CW 75 250 mm 55 dB до 65 dB

CW 100 400 mm 56 dB до 70 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
  врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој и на 250 mm на вториот слој.
•Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W2-2, Fire Wall 120.3
Technogips Pro W2-2, Fire Wall 120.3 сe состои од двојна подконструкција од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со 
дебелина на металот од 0.6 mm, обложени двострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro Тип H2 12.5 
mm. Двојната подконструкција е поврзана според соодветните ширини со ленти од гипс-картонски плочи.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W2-2 
Fire Wall 120.3

6

15

7.13

4

8
2

7.26

5

EI 120
2x2 

тип DFH2 
12.5 mm* 

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DFH2 12.5 mm * m2 4.2 4.3 4.4

2. Премиум профил CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Премиум профил UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 1.4 1.4 1.4

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 2.4 2.4 2.4

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0 6.0 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 15.0 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 30.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 54 ÷ 70 dB

Дебелина на ѕидот 
160 ÷ 400 mm

Висина

EI90 до 7.20 m
EI120 до 4.00 m

Сопствена тежина
~50 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.
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29.28.

Преградни sидови

120906045 18030

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип DF 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 100 175 mm 59 dB до 65 dB

CW 125 200 mm 62 dB до 66 dB

CW 150 225 mm 62 dB до 66 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој, 500 mm на вториот и 250 mm на третиот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.4
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 120.4 сe состои од двојна подконструкција од Premium profila Technogips Pro CW/UW, со 
дебелина на металот од 0.6 mm, обложени двострано со по три слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 12.5 
mm. Внатрешноста на конструкцијата е исполнета со камена волна.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-3
Fire Wall 120.4
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EI 120
2x3 

Тип DF 12.5 
mm* 

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 6.0 6.0 6.0

2. Премиум профил CW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0 6.0 8.0

3. Премиум профил UW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 9.0 9.0 9.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.8 1.8 1.8

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 18.0 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 500 mm бр. 18.0 18.0 30.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 250 mm бр. 45.0 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 58 ÷ 68 dB

Дебелина на ѕидот 
175  200  225 mm

Висина
до 8.00 m

Сопствена тежина
~65 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.
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31.30.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоча тип DF 12.5 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 75 150 mm 58 dB до 64 dB

CW 100 175 mm 59 dB до 65 dB

CW 125 200 mm 62 dB до 66 dB

CW 150 225 mm 62 dB до 66 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  180 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 400 или 300 mm, без механичка    
  врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој, 500 mm на вториот и 250 mm на третиот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.1
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.1 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0,6 
mm, обложени двострано со по три слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro Тип DF 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  180 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-3 
Fire Wall 180.1
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EI 180 2x3 
тип DF 12.5 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 6.0 6.0

2. Премиум профил CW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Премиум профил UW 75, 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 9.0 9.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.8 1.8

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 18.0 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 500 mm бр. 18.0 30.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 250 mm бр. 45.0 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0

45 60 90 120 18030
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 58 ÷ 68 dB

Дебелина на ѕидот 
150  175  200  225 mm

Висина

EI120 до 12.00 m
EI180 до 4.00 m

Сопствена тежина
~65 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 180 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.
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33.32.

Преградни sидови

Звучна изолација од воздушен шум dB

Плоскост тип DF 15 mm

Профил Дебелина на ѕидот Без волна Со волна

CW 100 190 mm 60 dB до 66 dB

CW 125 215 mm 61 dB до 66 dB

CW 150 240 mm 62 dB до 66 dB

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  180 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 300 mm, без механичка врска во 
   горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 400 mm на првиот слој, 300 mm на вториот и 200 mm на третиот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

АКУСТИКА

Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.2
Technogips Pro W1-3, Fire Wall 180.2 e составен од Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 0.6 
mm, обложени двострано со по три слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro Тип DF 15 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  180 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

W1-3 
Fire Wall 180.2

6

5

3

4

8

1

7.2

5

2

6

7.3

7.1

EI 180 2x3 
тип DF 15 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 6.0

2. Премиум профил CW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 4.0

3. Премиум профил UW 100, 125, 150 / 0.6 mm m' 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 9.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.8

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 30.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 500 mm бр. 30.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 70 mm   на растојание 250 mm бр. 60.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6

Премиум профили UA 120/100/120/2.0 mm m‘ 0.2

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 1.7

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 1.0

1804530 60 90 120
Звучна изолација од воздушен шум                                     
Rw = 60 ÷ 66 dB

Дебелина на ѕидот 
190  215  240 mm

Висина
до 8.00 m

Сопствена тежина
~80 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 180 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm

45 60 90 120 18030
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35.34.

Sидни облоги и sидови со инсталации

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со стан-
дардот EN 13501-2. Класа на отпорност од пожар се однесува и за двете страни на ѕидот со инсталации, како од страната 
на просторијата, така и од страната на внатрешниот простор (носечката метална конструкција). 

Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  45 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Всички фуги се запълват с гипсова фугираща смес Technogips Pro FUGA и се армират с лента за фуги.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој и на 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2 , без загуби и остаток.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 45.1
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 45.1 e составен од Premium profila Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 
0.6 mm, обложени еднострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до 45 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

S1-2 
Shaft Fire Wall 
45.1

EI 45
1x2

тип DF 
12.5 mm* 

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Премиум профил CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Премиум профил UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0 3.0 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 8.0 9.0 15.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 15.0 23.0 30.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9 0.9 0.9

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

Дебелина на ѕидот 
75  100  125 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~23 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 45 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 12.5 mm.
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37.36.

Sидни облоги и sидови со инсталации

Сопствена тежина
~25 kg/m2

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со стан-
дардот EN 13501-2. Класа на отпорност од пожар се однесува и за двете страни на ѕидот со инсталации, како од страната 
на просторијата, така и од страната на внатрешниот простор (носечката метална конструкција). 

Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  60 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој и на 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.2
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.2 e составен од Premium profila Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 
0.6 mm, обложени еднострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro GM DFH1IR 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  60 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

S1-2
Shaft Fire Wall 
60.2

6
3

4

8

5

2

6

7.1

5

9

7.21 

600 | 400 | 300

EI 60
1x2

тип GM DFH1IR 
12.5 mm* 

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Blue Board Technogips Pro тип GM DFH1IR 12.5 mm m2 2.0 2.0 2.0

2. Премиум профил CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Премиум профил UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0 3.0 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 8.0 9.0 15.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 15.0 23.0 30.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9 0.9 0.9

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120

Дебелина на ѕидот 
75  100  125 mm

Висина
до 4.00 m

*Класа на отпорност од пожар EI 180 важи при користење на плочи тип GMFH1-IR со дебелина од 15 mm.
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39.38.

Sидни облоги и sидови со инсталации

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со стан-
дардот EN 13501-2. Класа на отпорност од пожар се однесува и за двете страни на ѕидот со инсталации, како од страната 
на просторијата, така и од страната на внатрешниот простор (носечката метална конструкција). 

Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  60 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Всички фуги се запълват с гипсова фугираща смес Technogips Pro FUGA и се армират с лента за фуги.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој и на 250 mm на вториот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2 , без загуби и остаток.

Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.3
Technogips Pro S1-2, Shaft Fire Wall 60.3 e составен од Premium profila Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 
0.6 mm, обложени еднострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 15 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до 60 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

S1-2 
Shaft Fire Wall 
60.3

EI 60 1x2
тип DF 15 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 2.0 2.0 2.0

2. Премиум профил CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Премиум профил UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0 3.0 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6 0.6 0.6

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 8.0 9.0 15.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 250 mm бр. 15.0 23.0 30.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9 0.9 0.9

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

45 60 18030 90 120

Дебелина на ѕидот 
80  105  130 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~30 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 60 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm.
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41.40.

Sидни облоги и sидови со инсталации

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со стан-
дардот EN 13501-2. Класа на отпорност од пожар се однесува и за двете страни на ѕидот со инсталации, како од страната 
на просторијата, така и од страната на внатрешниот простор (носечката метална конструкција). 

Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  90 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој, през 500 mm на вториот слој и през 250 mm на тре-
тиот  слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

Technogips Pro S2-3, Shaft Fire Wall 90.1
Technogips Pro S2-3, Shaft Fire Wall 90.1 e составен од по два споени Премиум профили Technogips Pro CW/UW, со дебели-
на на металот од 0.6 mm, обложени еднострано со по два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro Тип DF 12.5 mm и
еден слој од гипс-картонски плочи Technogips Pro Тип DF 15 mm. Внатрешноста на конструкцијата е исполнета со камена.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  90 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

S2-3
Shaft Fire Wall 
90.1

6
13

4

8

5

9 7.6

5 6

2

7.3 7.2

7.1

600 | 400 | 300

EI 90

1x3 
2 х тип DF 12.5 

mm* +
1 х тип DF 15 

mm* 

по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 300

1.1 Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 2.3 2.5

1.2 Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 1.0 1.0

2. Премиум профил CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 4.0 8.0

3. Премиум профил UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 4.5 4.5

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.9 0.9

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 8.0 15.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 250 mm бр. 8.0 15.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 250 mm бр. 15.0 30.0

7.6 Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 х 13 mm бр. 4.0 8.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6

9. Каменна вата, дебелина > 50 mm, плътност > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9 0.9

60 9045 18030 120

Дебелина на ѕидот 
102.5  127.5  152.5 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~40 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 90 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm за два слоја тип 
DF или DFH2 со дебелина од 15 mm за еден слој.
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43.42.

Sидни облоги и sидови со инсталации

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со стан-
дардот EN 13501-2. Класа на отпорност од пожар се однесува и за двете страни на ѕидот со инсталации, како од страната 
на просторијата, така и од страната на внатрешниот простор (носечката метална конструкција). 

Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  90 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој, 500 mm на вториот и 250 mm на третиот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

Technogips Pro S1-3, Shaft Fire Wall 90.2
Technogips Pro S1-3, Shaft Fire Wall 90.2 e составен од Premium profila Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 
0.6 mm, обложени еднострано со по три слоја на гипс-картонски плочиTechnogips Pro тип DF 15 mm. 
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  90 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

S1-3
Shaft Fire Wall 
90.2

6
13

4

8

5

27.1 9

7.3 657.1

600 | 400 | 300

7.2

EI 90 1x3 
тип DF 15 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

600 400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 3.0 3.0 3.0

2. Премиум профил CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 2.0 3.0 4.0

3. Премиум профил UW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 0.7 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 4.5 4.5 4.5

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.9 0.9 0.9

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 8.0 9.0 15.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 500 mm бр. 8.0 9.0 15.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 250 mm бр. 15.0 23.0 30.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9 0.9 0.9

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0 2.0

Дебелина на ѕидот 
92  120  145 mm

Висина
до 10.50 m

Сопствена тежина
~42.50 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 90 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm.

60 9045 18030 120
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45.44.

Sидни облоги и sидови со инсталации

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со стан-
дардот EN 13501-2. Класа на отпорност од пожар се однесува и за двете страни на ѕидот со инсталации, како од страната 
на просторијата, така и од страната на внатрешниот простор (носечката метална конструкција). 

Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните профили се фиксираат кон основата со помош на Анкер шрафови на оскино растојание од 400 mm.
• Сите вертикални CW профили остануваат слободно стоечки со оскино растојание од 600, 400 или 300 mm, без механичка 
   врска во горниот дел.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој, 500 mm на вториот, 500 mm на третиот слој и 250  
   mm на четвртиот слој.
• Кај ѕидови со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги по должината.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 10.8 m2, без загуби и остаток.

Technogips Pro S1-4, Shaft Fire Wall 120.1
Technogips Pro S1-4, Shaft Fire Wall 120.1 e составен од Premium profila Technogips Pro CW/UW, со дебелина на металот од 
0.6 mm, обложени еднострано со по четири слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 15 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

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
тип DF 15 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2
Осовинско растојание [mm]

400 300

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 4.0 4.0

2. Премиум профил CW 50, 75, 100 / 0.6 mm m' 3.0 4.0

3. Премиум профил UW 50, 75, 100/ 0.6 mm m' 0.7 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 1.2 1.2

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 1.5 1.5

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 500 mm бр. 9.0 15.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 500 mm бр. 9.0 15.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 500 mm бр. 9.0 15.0

7.4 Брз шраф 3.5 х 70 mm   на растојание 250 mm бр. 23.0 30.0

8. Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 1.6 1.6

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9 0.9

По избор - Шраф за лим, TEX Technogips Pro 4.2 х 13 mm бр. 2.0 2.0

90 12045 60 18030

Дебелина на ѕидот 
110  135  160 mm

Висина
до 4.00 m

Сопствена тежина
~55 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm..
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3.

5.
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47.46.

Спуштени плафони

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  45 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните UD профили се прицврстуваат со помош на анкери на растојание од 400 mm
• Сите CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 400 mm, кои се слободно поставени во UD профилите, без 
   механичко прицврстување.
• За продолжување на CD профилите во надолжен правец се препорачува користење на спојки за CD профили, односно 
   спојки за CD профили за едно ниво кај попречен правец.
• Основното растојание на носачите е на 800 mm, кои се прикачуваат со помош на челични сидрести клинови или други 
   соодветни прикачувачи, во зависност од носечката конструкција.
• Гипс-картонските плочи се поставуваат попречно на CD профилите
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 400 mm на првиот слој и на 200 mm на вториот слој.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 12 m2, без загуби и остаток.
• Разходните норми сa изчислени за прав таван, без отвори и чупки, с квадратура 12 m2, без включени загуби и изрезки.

Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.1
Technogips Pro C1-2, Fire Ceилиng 45.1 e составен од конструкција на едно ниво од Премиум профили Technogips Pro CD/
UD, со дебелина на металот од 0.6 mm, преку која се поставени два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro Тип DF 
12.5 mm. 
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  45 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

C1-2 
Fire Ceiling 
45.1 6

4

5

3

1 6 5

2

7.1 7.2

11
8.2

EI 45
2x

тип DF 12.5 
mm* 

по избор

 Потрошувачка по 1 m2 2x
тип DF 12.5 mm* 

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 2.0

2. Премиум профил CD 60 / 0.6 mm (unutrašnji) m' 3.1

3. Премиум профил UD 27 / 0.6 mm (периферни) m' 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 0.7

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 20.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 20.0

8.1 Ротациона типла на растојание 500 mm за монтаж UD профил бр. 1.4

8.2 Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 3.5

9. Директен држач или Нониус држач (носивост 0.40 kN) бр. 3.5

10. Спојка за CD профил за едно ниво бр. 1.0

11. Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 х 13 mm бр. 9.0

12. Спојка за CD профил 0.5 mm бр. 1.0

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9

45 18030 60 90 120

Висина
60 ÷ 1050 mm

Сопствена тежина
~25 kg/m2

*Класа на отпорност од пожар EI 45 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 12.5 mm.

2.

9.
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1.



49.48.

Спуштени плафони

 Потрошувачка по 1 m2 2x
тип А 12.5 mm* 

1. Плоча Technogips Pro тип A 12.5 mm * m2 2.0

2. Премиум профил CD 60 / 0.6 mm (вътрешни) m' 3.1

3. Премиум профил UD 27 / 0.6 mm (периферни) m' 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 0.7

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 20.0

8.1 Ротациона типла на растојание 500 mm за монтаж UD профил бр. 1.4

8.2 Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 3.5

9. Директен држач или Нониус држач (носивост 0.40 kN) бр. 3.5

10. Спојка за CD профил за едно ниво бр. 1.0

11. Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 х 13 mm бр. 9.0

12. Спојка за CD профил 0.5 mm бр. 1.0

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  45 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните UD профили се прицврстуваат со помош на анкери на растојание од 400 mm.
• Сите CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 400 mm, кои се слободно поставени во UD профилите, без 
   механичко прицврстување.
• За продолжување на CD профилите во надолжен правец се препорачува користење на спојки за CD профили, односно 
   спојки за CD профили за едно ниво кај попречен правец.
• Основното растојание на носачите е на 800 mm, кои се прикачуваат со помош на челични сидрести клинови или други 
   соодветни прикачувачи, во зависност од носечката конструкција.
• Гипс-картонските плочи се поставуваат попречно на CD профилите.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 400 mm на првиот слој и на 200 mm на вториот слој.
• Кај плафони со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 12 m2, без загуби и остаток.

Technogips Pro C1-2, Fire Ceiling 45.2
Technogips Pro C1-2, Fire Ceилиng 45.1 e составен од конструкција на едно ниво од Премиум профили Technogips Pro CD/
UD, со дебелина на металот од 0.6 mm, преку која се поставени два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип A 
12.5 mm.  
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  45 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

C1-2 
Fire Ceiling 
45.1 6

4

5

3

1 6 5

2

7.1 7.2

11
8.2

EI 45 2x
тип А 12.5 mm* по избор

45 18030 60 90 120

*Класа на отпорност од пожар EI 45 важи при користење на гипс-картонски плочи тип А, H2, DF или DFH2 со дебелина од 12.5 mm.

Висина
до 60 ÷ 1050 mm

Сопствена тежина
~25 kg/m2

2.

9.

3.
4.

1.



51.50.

Спуштени плафони

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и 
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  60 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните UD профили се прицврстуваат со помош на анкери на растојание од 400 mm.
• Горниот ред од носечки CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 700 mm.  
• Долниот ред на монтажни CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 400 mm, на начин што се слободно 
   поставени во UD профилите, без механичко прицврстување.
• Носечките и монтажните CD профили меѓусебно се поврзуваат со крстести спојки за CD профили
• За продолжување на CD профилите се препорачува користење на спојки за CD профили.
• Основното растојание на носачите е на 600 mm, кои се прикачуваат со помош на челични сидрести клинови или други 
   соодветни прикачувачи, во зависност од носечката конструкција.
•  Гипс-картонските плочи се поставуваат попречно на CD профилите
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 400 mm на првиот слој и на 200 mm на вториот слој.
• Кај плафони со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 12 m2, без загуби и остаток

Technogips Pro C2-2, Fire Ceiling 60.1
Technogips Pro C2-2, Fire Ceилиng 60.1 e составен од двојна конструкција од Premium profila Technogips Pro CD/UD, со де-
белина на металот од 0.6 mm, преку која се поставени два слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 15 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  60 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

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 
тип DF 15 mm* по избор

 Потрошувачка по 1 m2 2х 
тип DF 15 mm*

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 2.0

2. Премиум профил CD 60 / 0.6 mm (вътрешни) m' 4.0

3. Премиум профил UD 27 / 0.6 mm (периферни) m' 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 0.7

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 3.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.6

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 250 mm бр. 20.0

8.1 Ротациона типла на растојание 500 mm за монтаж UD профил бр. 1.4

8.2 Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 2.5

9. Директен држач или Нониус држач (носивост 0.40 kN) бр. 2.5

10. Крстеста спојка за CD профил бр. 3.5

11. Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 х 13 mm бр. 9.0

12. Спојка за CD профил 0.5 mm бр. 1.0

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9

45 60 18030 90 120

*Класа на отпорност од пожар EI 60 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm.

Висина
100 ÷ 1100 mm

Сопствена тежина
~30 kg/m2

2.

2.

3.
4.
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10.

9.



53.52.

Спуштени плафони

 Потрошувачка по 1 m2 3х 
тип DF 12.5 mm*

1. Плоча Technogips Pro тип DF 12.5 mm * m2 3.0

2. Премиум профил CD 60 / 0.6 mm (вътрешни) m' 4.0

3. Премиум профил UD 27 / 0.6 mm (периферни) m' 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 0.7

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 4.5

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.9

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 35 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 250 mm бр. 20.0

8.1 Ротациона типла на растојание 500 mm за монтаж UD профил бр. 1.4

8.2 Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 2.5

9. Директен држач или Нониус држач (носивост 0.40 kN) бр. 2.5

10. Крстеста спојка за CD профил бр. 3.5

11. Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 х 13 mm бр. 9.0

12. Спојка за CD профил 0.5 mm бр. 1.0

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  60 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните UD профили се прицврстуваат со помош на анкери на растојание од 400 mm.
• Горниот ред од носечки CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 600 mm.
• Долниот ред на монтажни CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 400 mm, на начин што се слободно 
   поставени во UD профилите, без механичко прицврстување.
• Носечките и монтажните CD профили меѓусебно се поврзуваат со крстести спојки за CD профили
• За продолжување на CD профилите се препорачува користење на спојки за CD профили.
• Основното растојание на носачите е на 600 mm, кои се прикачуваат со помош на челични сидрести клинови или други 
   соодветни прикачувачи, во зависност од носечката конструкција.
• Гипс-картонските плочи се поставуваат попречно на CD профилите.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 400 mm на првиот слој, 300 mm на вториот и 200 mm на третиот слој.
• Кај плафони со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 12 m2, без загуби и остаток

Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 60.2
Technogips Pro C2-3, Fire Ceилиng 60.2 e составен од двојна конструкција од Premium profila Technogips Pro CD/UD, со де-
белина на металот од 0.6 mm, преку која се поставени три слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 12.5 mm.
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  60 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

C2-3 
Fire Ceiling 
60.2

10

2

9

≤ 200

3

4 2

8.2

6 7.2 1 6 7.1 7.35

8.1 EI 60
3х 

тип DF 12.5 
mm*

по избор

45 60 18030 90 120

*Класа на отпорност од пожар EI 60 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со минимална дебелина од 12.5 mm.

Висина
110 ÷ 1150 mm

Сопствена тежина
~35 kg/m2
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2.
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55.54.

Спуштени плафони

 Потрошувачка по 1 m2 3х 
тип DF 15 mm*

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 3.0

2. Премиум профил CD 60 / 0.6 mm (вътрешни) m' 4.0

3. Премиум профил UD 27 / 0.6 mm (периферни) m' 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 0.7

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 4.5

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 0.9

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 250 mm бр. 20.0

8.1 Ротациона типла на растојание 500 mm за монтаж UD профил бр. 1.4

8.2 Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 2.5

9. Директен држач или Нониус држач (носивост 0.40 kN) бр. 2.5

10. Крстеста спојка за CD профил бр. 3.5

11. Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 х 13 mm бр. 9.0

12. Спојка за CD профил 0.5 mm бр. 1.0

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и  
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  90 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните UD профили се прицврстуваат со помош на анкери на растојание од 400 mm..
• Горниот ред од носечки CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 800 mm.
• Долниот ред на монтажни CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 400 mm, на начин што се слободно 
  поставени во UD профилите, без механичко прицврстување
• Носечките и монтажните CD профили меѓусебно се поврзуваат со крстести спојки за CD профили
• За продолжување на CD профилите се препорачува користење на спојки за CD профили.
• Основното растојание на носачите е на 600 mm, кои се прикачуваат со помош на челични сидрести клинови или други 
   соодветни прика чувачи, во зависност од носечката конструкција
• Гипс-картонските плочи се поставуваат попречно на CD профилите.
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 400 mm на првиот слој, 300 mm на вториот и 200 mm на третиот слој.
• Кај плафони со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 12 m2, без загуби и остаток.

Technogips Pro C2-3, Fire Ceiling 90.1
Technogips Pro C2-3, Fire Ceилиng 90.1 e составен од двојна конструкција од Premium profila Technogips Pro CD/UD, со 
дебелина на металот од 0.6 mm, преку која се поставени три слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 15 mm.Ги 
исполнува условите за отпорност на пожар до  90 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

C2-3 
Fire Ceiling 
90.1

10

2

9

≤ 200

3

4 2

8.2

6 7.2 1 6 7.1 7.35

8.1 EI 90 3х 
тип DF 15 mm* по избор

9045 60 18030 120

*Класа на отпорност од пожар EI 90 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm..

Висина
115 ÷ 1150 mm

Сопствена тежина
~42 kg/m2
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57.56.

Спуштени плафони

 Потрошувачка по 1 m2 4х 
тип DF 15 mm*

1. Плоча Technogips Pro тип DF 15 mm * m2 4.0

2. Премиум профил CD 60 / 0.6 mm (вътрешни) m' 4.0

3. Премиум профил UD 27 / 0.6 mm (периферни) m' 0.7

4. Акустична лента на сите периферни профили m' 0.7

5. Бандажна лента сите споеви на последниот слој + периферните m' 6.0

6. Исполнувач на споеви FUGA на сите слоеви kg 1.2

7.1 Брз шраф 3.5 х 25 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.2 Брз шраф 3.5 х 45 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.3 Брз шраф 3.5 х 55 mm   на растојание 250 mm бр. 10.0

7.4 Брз шраф 4.2 х 70 mm   на растојание 250 mm бр. 20.0

8.1 Ротациона типла на растојание 500 mm за монтаж UD профил бр. 1.4

8.2 Сидрест клин 6 х 40, 60 mm   на растојание 500 mm бр. 2.5

9. Директен држач или Нониус држач (носивост 0.40 kN) бр. 2.5

10. Крстеста спојка за CD профил бр. 3.5

11. Саморезен шраф за лим, TEX LB 4.2 х 13 mm бр. 9.0

12. Спојка за CD профил 0.5 mm бр. 1.0

По избор - Камена волна, дебелина > 50 mm, густина > 40 kg/m³ m2 1.0

По избор - Глет маса за завршно глетување Technogips Pro SATEN kg 0.9

КВАЛИТЕТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ
Сите компоненти на Technogips Pro системот ги надминуваат барањата од хармонизираните стандарди за продукти и 
нивниот квалитет се контролира секојдневно.
Комплетниот систем е успешно тестиран во акредитирани европски лаборатории и е сертифициран во согласност со 
стандардот EN 13501-2. Во случај на пожар обезбедува време на евакуација од  120 минути. 

За гаранција на квалитетот, сигурноста и безбедноста потрeбно е:
 Користење на комплетниот систем на компоненти од Technogips Pro
 Да се следат техничките барања за правилна изработка

СПЕЦИФИКАЦИЈА

• Периферните UD профили се прицврстуваат со помош на анкери на растојание од 400 mm
• Горниот ред од носечки CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 600 mm.
• Долниот ред на монтажни CD профили се поставуваат на меѓусебно растојание од 400 mm, на начин што се слободно  
  поставени во UD профилите, без механичко прицврстување.
• Носечките и монтажните CD профили меѓусебно се поврзуваат со крстести спојки за CD профили.
• За продолжување на CD профилите се препорачува користење на спојки за CD профили
• Основното растојание на носачите е на 600 mm, кои се прикачуваат со помош на челични сидрести клинови или други 
  соодветни прикачувачи, во зависност од носечката конструкција.
• Гипс-картонските плочи се поставуваат попречно на CD профилите
• Сите споеви во рамнината на слојот, како и споевите помеѓу два слоја неопходно е да се разминуваат.
• Сите споеви се пополнуваат со исполнувач на споеви Technogips Pro FUGA и се армираат со бандажна лента.
• Шрафовите се поставуваат на растојание од 500 mm на првиот слој, 400 mm на вториот, 300 mm на третиот слој и 200 
  mm на четвртиот слој
• Кај плафони со должина поголема од 12 m, неопходно е да се предвидат дилатациони фуги.
• Наведената потрошувачка е пресметана за прав ѕид без отвори и кривини за површина од 12 m2, без загуби и остаток.

Technogips Pro C2-4, Fire Ceiling 120.1
Technogips Pro C2-4, Fire Ceилиng 120.1 e составен од двојна конструкција од Premium profila Technogips Pro CD/UD, со де-
белина на металот од 0.6 mm, преку која се поставени четири слоја на гипс-картонски плочи Technogips Pro тип DF 15 mm. 
Ги исполнува условите за отпорност на пожар до  120 минути.

Систем Шематски приказ Класа на 
отпорност од пожар Плочи Изолациja

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 
тип DF 15 mm* по избор

90 12045 60 18030

*Класа на отпорност од пожар EI 120 важи при користење на гипс-картонски плочи тип DF или DFH2 со дебелина од 15 mm.

Висина
130 ÷ 1150 mm

Сопствена тежина
~55 kg/m2
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