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UD Profile Super Premium C4 

 
Përshkrimi i produktit:  

Profili perimetral, Klasa C4 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj 

korrozioni për ndërtimin e tavaneve të varur dhe veshjes së 

mureve. 

 

 

Klasifikimi standart:  

 

Në përputhje me EN 14195:2015 and DIN 18182-1:2015 

Type: U 27/28/27 

Kategoria për mbrojtjen nga Korrosioni, acc. EN ISO 12944-2: Klasa C4 Nivel I lartë I 

mbrojtjes 

 

Shëmbuj të Mjediseve Agresive - Klasa C4: 

 

• Të jashtëm 

- Kondicione atmosferike urbane dhe industrial me nivele te moderuar ndotje të ajrit. 

- Zona industriale.  

- Zona bregdetare me nivel të moderuar teë kripës ne ajër. 

• Brendshëm 

- Zona prodhimi me nivel lagështie të lartë dhe nivel të moderuar ndotje ajri ,si. Zona 

përpunimi qumshti, birrari, lavanderi, objektet e prodhimit të ushqimit.  

- Zona me prani kondesimi, me nivel të lartë ndotje ajri teë shkaktuara nga aktiviteti I 

fabrikave, e.g. objekte industriale, vende me pishina,dhoma zhveshje publike dhe dhoma 

dushi. 

 

 

Të dhëna teknike:   

 

Karakteristikat teknike  

Trashësia e metalit 0.6 mm 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Qëllimi I veshjes me  Zink min Z275 

Forca e rendimentit Rr, N/mm² 140 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

 

Është e këshillueshme që të ndiqni në mënyrë rigoroze udhëzimet e ruajtjes të përshkruara se si ta ruani 

produktin në mënyrë të sigurt: 

✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur 

✓ Në rastin e ekspozimit të zgjatur ndaj elementeve natyrore (nuk rekomandohet), kutitë të jenë 

pozicionuar në një kënd të vogël që uji i mbledhur të kullojë. 

 

Rekomandime të sigurisë:  

 

✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm  

✓ Përdorimi I dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të 

parandaluar çdo rrezik. 

 

 

 
Technogips Pro rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga specifikimet dhe të dhënat teknike të përmendura në 

Fletët e të Dhënave Teknike sipas gjykimit të tij të vetëm pa njoftim paraprak.                                                   2021© 
 

Produkti Dimensionet A/B/C Trashësia Gjatësia 

Super Premium C4 UD 27 27/28/27 mm 0.6 mm 3 and 4 m 

Produkti Trashësia Gjatësia Profile / tufë Profile/pako 

Super Premium C4 UD 27 0.6 mm 3 and 4 m 16 192 


