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Άμεση ανάρτηση Π 
 

Η άμεση ανάρτηση Π της Technogips Pro, είναι κατάλληλη για άμεση στερέωση καναλιού 

οροφής CD σε φέρον υπόστρωμα οροφής ή τοιχοποιίας.  

Το ιδιαίτερο γκρί χρώμα της επίστρσωσης ψευδαργύρου εγγυάται ότι το προφίλ είναι 

εξιαρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση 

 

Διαθέσιμα μεγέθη: 75, 125, 150, 200, 250, 300 mm 

Πάχος μετάλλου: 0.8 mm 

 

Πρότυπο: 
 

Εναρμονισμένο με το EN 13964:2014 

 

Πλεονεκτήματα: 

 

✓ Καινοτόμο, κεντρικά σχεδιασμένη τοποθέτηση των πλευρών, για αυξημένη 

σταθερότητα και συνιστώμενη φέρουσα ικανότητα (min 0,40 kN) 

✓ Ομοιόμορφο πάχος μετάλλου 0,8 mm, για πρόσθετη αντοχή.  

✓ Εύκολη τοποθέτηση και εφαρμογή εξαιτίας των οπών στα δύο σκέλη.  

✓ Ελαχιστοποιημένη απώλεια του χρήσιμου χώρου σε ένα δωμάτιο.  

✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση 

 

Τεχνικές πληροφορίες:  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Πάχος μετάλλου 0.8 mm 

Αντίδραση στην φωτιά A1 

Κατηγορία aντιδιαβρωτικής προστασίας B 

Συνιστώμενη ανάρτηση φορτίων F 0.40 kN 

Max. ανάρτηση φορτίων admF 0.90 kN 

 

Συσκευασία και Αποθήκευση: 

 

 

✓ 100 τεμάχια σε κάθε κουτί. Συσκευάζεται σε χαρακτηριστικά πράσινα κουτιά TechnogipsPro. 

✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους 

 

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 

 
 

 

H Technogips Pro διατηρεί το διακίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά 

δεδομένα που αναφέρονται στα Φυλλάδια Τεχνικών Δεδομένων κατά την αποκλειστική κρίση της και χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση.                                                  Απρίλιος 2021© 

 

Προϊόν Διαστάσεις Lw/ dw Πάχος  Κουτί 

Άμεση ανάρτηση Π 75   70 / 60 mm 0.8 mm 100 τεμάχια 

Άμεση ανάρτηση Π 125 120 / 60 mm 0.8 mm 100 τεμάχια 

Άμεση ανάρτηση Π 150 150 / 60 mm 0.8 mm 100 τεμάχια 

Άμεση ανάρτηση Π 200 200 / 60 mm 0.8 mm 100 τεμάχια 

Άμεση ανάρτηση Π 250 250 / 60 mm 0.8 mm 100 τεμάχια 

Άμεση ανάρτηση Π 300 300 / 60 mm 0.8 mm 100 τεμάχια 


