
Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя 

преценка без предварително уведомяване.                                                                                                                    Октомври 2021© 

 

 

 

 
ФОРМАТТ БИЛДИНГ ПРОДЪКТС ЕООД 

ул. Доспат №2 | София 1606 | България | +359 2 805 11 66 | office@technogipspro.com 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 

CW профил Super Premium C5 

Вертикален CW профил Super Premium, клас C5 с най-високо ниво 

на антикорозионна защита за изграждане на преградни стени и 

шахтови стени в агресивни среди.  

 

Класификация и размери: 

В съответствие с БДС EN 14195:2015 и DIN 18182-1:2015,  

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

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: 

Технически характеристики 

Дебелина на метала 0.6 mm 

Клас по реакция на огън A1 

Клас по цинково покритие min Z100 

Граница на провлачване Rr, N/mm² 140 

Опаковка и съхранение: 

 

Препоръчително е стриктно следване на инструкциите за правилно съхранение: 

✓ Да се съхраняват на закрито и проветриво място. 

✓  В случай на дългосрочно съхранение на открито (не се препоръчва) е необходимо 

бънделите да бъдат поставени под лек ъгъл, за да се позволи свободно оттичане на 

атмосферната вода. 

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. 

Продукт Номинални размери A/B/C Дебелина Дължина 

CW 50 профил Super Premium C5 51/48.8/48 mm 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 

CW 75 профил Super Premium C5  51/73.8/48 mm 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 

CW 100 профил Super Premium C5  51/98.8/48 mm 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 

Продукт Дебелина Дължина Профили / връзка Профили / палет 

CW 50 профил Super Premium C5 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 8 бр. 192 бр. 

CW 75 профил Super Premium C5  0.6 mm 3.0 | 4.0 m 8 бр. 128 бр. 

CW 100 профил Super Premium C5  0.6 mm 3.0 | 4.0 m 8 бр. 96 бр. 


