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Нониус окачвач Super Premium C5 – горна, долна част и 

скоба 
Описание на продукта:  

Комбиниран окачвач (долна, горна част и скоба) с  

най-висока устойчивост на корозия, за директно 

фиксиране на CD 60 профил към масивни тавани.  

Осигурява здрава и устойчива на натиск връзка с 

носимоспособност 0.40 kN. 

Нониус окачвач, долна част има специална 

дъгообразна долна част за четири-точково 

захващане към профил CD 60, което гарантира 

максимална стабилност. Горната част е с 

перфорации за прецизно нивелиране на 

конструкцията. 

Дебелина на метала: 1.0 mm 

Нониус окачвач, горна част е перфориран 

удължител с дължина от 540 mm. Осугурява 

връзката на металната конструкция на окачения 

таван с масивния таван.  

Дебелина на метала: 1.0 mm 

Нониус окачвач, скоба служи за фиксиране на горната и долначат част на нониус окачвача.   

Дебелина на метала: Ø 2.5 mm 

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия. 

  

Класификация и размери:  

 

В съответствие с БДС EN 13964:2014 

Категория за защита от корозия, съгл. EN ISO 12944-2: Клас C5 най-високо ниво на 

защита 

 

Примери за агресивни среди за клас C5: 

 

• Външни / екстериорни 

- Индустриални зони, крайбрежни райони и сгради на морския бряг с високи нива на 

съдържанието на сол във въздуха. 

• Вътрешни / интериорни 

- Сгради и зони, подложени на почти постоянен конденз, интензивна влажност и с 

високи нива на замърсители, напр. бани със морска вода или термални бани. 

Технически данни:  

 

Параметър: Стойност: 

Клас по реакция на огън A1 

Препоръчително натоварване F 0.40 kN 

Гранична носимоспособност admF 0.60 kN 

 

Опаковка и съхранение: 

 

Продукт Дължина Дебелина Опаковка 

Нониус окачвач, долна част 150 mm 1.0 mm 100 бр. 

Нониус окачвач, горна част 960 960 mm 1.0 mm 100 бр. 

Нониус окачвач, скоба 70 mm 2.5 mm 100 бр. 

✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro.  

✓ Да се съхранява на сухо и проветриво място 

 

Препоръки за безопасност при употреба:  

 

✓ Продуктът не е класифициран като опасен. 

✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се 

предотврати риск от порязване и нараняване. 


