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Piesă Nonius Super Premium C5 – partea inferioară, partea 
superioară și Clemă de sigurantă 
Descriere produs:  
 
Set de suspendare Nonius (partea inferioară, partea superioară 

și suportul) cu rezistență ridicată la coroziune pentru 

suspendarea directă a profilului CD 60 la tavanele masiva. 

Oferă o legătură durabilă și rezistentă la forță cu o capacitate 

portantă de 0.40 kN. 

Piesa Nonius inferioară are un design special de 

prindere a profilului CD 60 în patru puncte pentru 

rezistență sporită. Celălalt capăt este pregăurit pentru a 

avea precizie în nivelarea profilelor. 

Grosime tablă: 1.0 mm 

Piesa Nonius superioară este pregăurită pe toată 

lungimea pentru control asupra coborârii plafonului față de 

suprafața suport. Este disponibilă la lungimea de 360, 460 

și 960 mm. 

Grosime tablă:1.0 mm 

Agrafa Nonius se utilizează pentru a conecta piesa 

superioară și cea inferioară. Se utilizează minimum două 

per ansamblu. 

Grosime metal: Ø 2.5 mm 

Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii. 

  

Clasificare:  
 
În concordanță cu EN 13964:2014 
Categoriile de protectie împotriva coroziunii, acc. EN ISO 12944-2:  
Clasa C5 Nivel de Protec tie superior 
 
Exemple de medii agresive – Clasa C5: 

 

• Factori exterior 

- Industrial Zonele industriale, zonele de coastă și construcții în apropierea plajelor, cu un nivel ridicat 

de sare în aer. 

• Factori interior 

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

termale. 

 
Caracteristici tehnice:  
 

Parametru: Specificație: 

Clasa de reacție la foc A1 

Recomandată pentru o fortă de F 0.40 kN 

Forta maximă admisă admF 0.60 kN 

 
Ambalare si depozitare: 
 

Produs Lungime Grosime Cutie 

Piesă Nonius - inferioară 150 mm 1.0 mm 100 pcs 

Piesa Nonius - superioară 540 540 mm 1.0 mm 100 pcs 

Clemă de sigurantă Nonius 70 mm 2.5 mm 100 pcs 

✓ 100 de bucăti în fiecare cutie. Ambalate în cutii marcate Technogips Pro 
✓ Se depozitează în locuri uscate, ventilate și ferite de soare 

 
Recomandări de siguranță:  
 

✓ Produsul nu este nociv 
✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului 
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