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CD Profile Super Premium C5 
 

Përshkrimi i produktit:  

Profili vertikal, Klasa C5 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj 

korrozioni për ndërtimin e mureve ndarës dhe mureve të 

boshtit. 

 

 

Klasifikimi standart:  

 

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

Type: C 27/60/27 

Kategoria për mbrojtjen nga Korrosioni, acc. EN ISO 12944-2: Klasa C5 Niveli më I lartrë I 

mbrojtjes 

 

Shëmbuj të Mjediseve Agresive - Klasa C5: 

 

• Të jashtëm 

- Industrial Zona industriale, zona bregdetare dhe godina afër plazhit me nivel të lartë te 

kripes në ajër. 

• Brendshëm 

- Godina dhe zona me kondesim konstant, lagështi te madhe dhe nivel të lartë ndotje. 

 

Të dhëna teknike:  

 
Karakteristikat teknike  

Trashësia e metalit 0.6 mm 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Qëllimi I veshjes me  Zink min Z100 

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. 
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Produkti Dimensionet A/B/C Trashësia Gjatësia 

Super Premium C5 CD 60 27/60/27 mm 0.6 mm 3 и 4 m 

Produkti Trashësia Gjatësia Profile / tufë Profile/pako 

Super Premium C5 CD 60 0.6 mm 3 and 4 m 12 216 


