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CW Profile Super Premium C4 

Κανάλι οροφής, κατηγορίας C4 υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας για 

την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων.  

 

 

Πρότυπο:  

 

Εναρμονισμένα με το EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,  

Τύπου: C 51/48.8/48 | C 51/73.8/48 | C 51/98.8/48 

 

Κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας, κατά EN ISO 12944-2:  

Κατηγορία C4 Υψηλό επίπεδο προστασίας 

 

Παραδείγματα ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών - κατηγορία C4: 

• Εξωτερικές / Exterior 

- Αστικές και βιομηχανικές ατμοσφαιρικές συνθήκες με μέτρια επίπεδα ατμοσφαιρικών 

ρύπων.  

- Βιομηχανικές ζώνες.  

- Παράκτιες περιοχές με μέτρια επίπεδα άλατος στην ατμόσφαιρα. 

• Εσωτερικές / Interior 

- Χώροι παραγωγής με υψηλά επίπεδα υγρασίας και μέτρια επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων 

πχ. Επεξεργασία γάλακτος, ζυθοποιίες, πλυντήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων.  

- Χώροι στους οποίους η συμπύκνωση υδρατμών είναι συχνή, με υψηλά επίπεδα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούνται από διαδικασίες παραγωγής π.χ. 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους με πισίνες, αποδυτήρια και ντούς. 

Τεχνικές πληροφορίες: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πάχος μετάλλου 0.6 mm 

Αντίδραση στην φωτιά A1 

Επίστρωση ψευδαργύρου min Z275 

Όριο ελαστικότητας Rr, N/mm² 140 

Συσκευασία και Αποθήκευση: 
 

 

Συνίσταται να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες αποθήκευσης του προϊόντος:  

✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους.  

✓ Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης σε εξωτερικούς χώρους (δεν συνίσταται), είναι 

απαραίτητο να τοποθετήσετε τις δέσμες υπό μικρή γωνία ώστε να επιτρέπεται η ελέυθερη 

αποστράγγιση του νερού. 

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. 

Προϊόν Διαστάσεις A/B/C Πάχος Μήκος  

CW 50 Profile Super Premium C4 51/48.8/48 mm 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 

CW 75 Profile Super Premium C4 51/73.8/48 mm 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 

CW 100 Profile Super Premium C4 51/98.8/48 mm 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 

Προϊόν Πάχος Μήκος Προφίλ / Δέσμη Πορφίλ/Δέμα 

CW 50 Profile Super Premium C4 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 8 192 

CW 75 Profile Super Premium C4 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 8 128 

CW 100 Profile Super Premium C4 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 8 96 


