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TEHNIČNI LIST 
 

PERMABASE vlakneno cementna plošča 
 
Cementna plošča PERMABASE je toga 

podlaga izdelana iz Portland cementa, 

agregata in steklene mrežice, ki zagotavlja 

izjemno trdno, trajno površino, ki lahko zdrži 

podaljšano izpostavljenost vlagi. 

 

Rob ojačen s pomočjo EdgeTech 

tehnologije omogoča izvedbo pritrjevanja z 

žeblji ali vijaki maksimalno blizu roba plošče 

brez nevarnosti od krušenja in zdrsa. 

Homogeno jedro ima manj lukenj in 

zagotavlja zelo enostavno in čisto 

označevanje i lomljenje. PERMABASE plošča je odporna na udarce, zelo je trajna in 

dimenzijsko stabilna. Ima izjemne lastnosti trdnosti na zvijanje, tlak in vleko. 

 

Razvrščanje po normi: 

 

V skladu s EN 12467:2012 

 

Prednosti i lastnosti: 

 

✓ Homogeno jedro za lažje in bolj precizno rezanje s skalpelom; 

✓ Enostavna in hitra montaža - niso potrebna posebna orodja; 

✓ Zelo visoka odpornost na vremenske pogoje – dež, sneg, nizke in visoke temperature; 

✓ Visoke ravni odpornosti na vlago – podaljšani kontakt z vodo jih ne bo uničil in ne bodo 

nabreknile; 

✓ Ustrezna podlaga za različne vrste keramičnih oblog.

 

Tehnični podatki:  

 

Dimenzije plošč 

Debelina 12.5 mm 

Širina  1200 mm 

Dolžina 2000 mm 

Rob  Kvadratni (SK) 

Velikost paketa 

Plošč na paleti 40 (96 m²) 

Teža plošče  ~ 13 kg/m² 

Tehnične lastnosti 

Trdnost na zvin  5,17 MPa 

Tlačna trdnost 15.51 MPa 

Reakcija na požar А1 

Absorpcija vode   < 8 % 

Toplotna vodljivost, ʎ 0.37 W/(m.K) 

Zmrzovanje/topljenje (cikli) 100 

 

 

 

 

 

Ojačeni rob 



 
  
 
 

 
Formatt Building Products Ltd. 

www.technogipspro.com 

Uporaba: 

 

Zunanja uporaba: 

 

✓ Podlaga za fasadne obloge 

✓ Podlaga za kamnite in klinker obloge 

✓ Podlaga za zunanje talne obloge 

✓ Izdelava podlage za zunanje delovne površine  
 

Notranja uporaba: 

 

✓ Stene tuš kabin i obloge za kadi  

✓ Zunanja obloga za hidromasažne kadi („jacuzzi“) 

✓ Stenske obloge v parnih kopelih in savnah  

✓ Idealna podlaga za talne obloge v vseh hišnih prostorih 
 

Robovi: 

 

 Kvadratni robovi (SK) omogočajo enostavno 

izpolnjevanje stikov z ustrezno cementno maso za 

obdelavo stikov in armaturno mrežo s čemer se 

zagotavlja ravnost celotne površine fasadne 

stene. 

 

 

Priporočila: 

 

✓ Razen standardnih orodij za gradnjo z mavčnimi ploščami ni potrebna uporaba drugih 

posebnih orodij. 

✓ Oblaganje s PERMABASE ploščami ne zagotavlja zaključno površino, ki je odporna na 

vremenske pogoje v daljšem obdobju.  

✓ Po vgradnji plošč se priporoča kompletno glajenje z uporabo cementnega lepila. 

✓ Gradbeni inženir  je odgovoren za izpolnjevanje posebnih zahtev glede oddaljenosti 

med profili, vrsti in oddaljenosti vijakov, ki morajo zagotoviti močno konstrukcijo 

odporno na veter. 

 

Skladiščenje: 

 

✓ Palete hraniti v zaprtem prostoru, zaščitene od dežja, sonca in drugih neugodnih 

vremenskih razmer. 

✓ Dovoljeno je postaviti največ 4 palete eno na drugo za potrebe skladiščenja. 

✓ Kvaliteta izdelka je zagotovljena le, ko se izdelek pravilno hrani in uporablja. 

 

Priporočila v zvezi varnosti:  

 

✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren. 

✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri delu s tem izdelkom, 

v namene preventive fizičnih poškodb in vdihavanja prahu.  

 
 

 

 

Technogips Pro si pridrži pravico spremeniti katero koli specifikacijo in tehnične podatke navedene v 

Tehničnih listih po lastni oceni in brez predhodnega obvestila. maj 2020© 

Debelina plošče Plošča / paleta 

12.5 mm 40 pcs (96 m²) 


