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Ανάρτηση Nonius Super Premium C5 – Ανάρτηση Nonius, 

Πάνω μέρος και Συνδετήρας 
Περιγραφή προϊόντος:  

 

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

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

Παρέχει μια πολύ ισχυρή και δυνατή πρόσεση με φέρουσα ικανότητα 0.40 kN. 

Ανάρτηση Nonius , Κάτω μέρος έχει ένα ειδικά 

σχεδιασμένο κάτω κοίλο κάτω μέρος με 4 σημεία 

σύνδεσης για το βιδωμα των προφίλ καναλιών 

οροφής CD 60, διασφαλίζοντας την μέγιστη αντοχή. 

Από την άλλη πλευρά έχει ένα προ-επεξεργασμένες 

οπές συντήρησης για αυξημένη ακρίβεια όσο αφορά 

το ύψος της κατασκευής.  

Πάχος μετάλλου: 1.0 mm 

Ανάρτηση Nonius, Πάνω μέρος έχει πολλαπλές οπές 

σε όλο το μήκος του σώματος με τρία διαθέσιμα μήκη 

των 360, 460, 960 mm. Εξασφαλίζει το δέσιμο μεταξύ 

της μεταλλικής κατασκευής της ψευδοροφής και της 

πλάκας από σκυρόδεμα. 

Πάχος μετάλλου: 1.0 mm 

Ανάρτηση Nonius, Συνδετήρας χρησιμοποιείται για 

την ένωση του πάνω και του κάτω μέρους της ανάρτησης Nonius 

Πάχος μετάλλου: Ø 2.5 mm 

Το ιδιαίτερο γκρί χρώμα της επίστρσωσης ψευδαργύρου εγγυάται ότι το προφίλ είναι εξιαρετικά ανθεκτικό 

στη διάβρωση. 

Πρότυπο: 

 

Εναρμονισμένο με το EN 13964:2014 

Κατηγορία Αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά EN ISO 12944-2:  

Κατηγορία C5 Υψηλότερο επίπεδο προστασίας 

 

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών - Κατηγορία C5: 

 

• Εξωτερικές 

- Industrial Βιομηχανικές ζώνες, παράκτιες περιοχές και κτίρια κοντά στην θάλασσα με υψηλά 

επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα. 

• Εσωτερικές 

- Κτίρια και χώροι που υπόκεινται σε συνεχή συμπύκνωση υδρατμών, έντονη υγρασία και 

υψηλά επίπεδα ρύπων π.χ. θαλασσινό νερό ή ιαματικά λουτρά. 

Τεχνικές πληροφορίες:  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Αντίδραση στην φωτιά A1 

Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων F 0.40 kN 

Max. ανάρτηση φορτίων admF 0.60 kN 

 

Συσκευασία και Αποθήκευση: 

 

Προϊόν Μήκος Πάχος  Κουτί 

Ανάρτηση Nonius κάτω μέρος 150 mm 1.0 mm 100 τεμάχια 

Ανάρτηση Nonius πάνω μέρος 540 540 mm 1.0 mm 100 τεμάχια 

Ανάρτηση Nonius ασφάλεια 70 mm 2.5 mm 100 τεμάχια 

✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά TechnogipsPro. 

✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους 

Συστάσεις ασφαλείας:  

 

✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό 

✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασία με το προϊόν, για να 

αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών 

 


