
TË DHËNAT TEKNIKE

Pllaka Titan është perfekte për shtëpi, zyra, shkolla, spitale dhe 
projekte të tjera të vogla, të mesme dhe të mëdha ndërtimi që duan 
të zbatojnë metoda të qëndrueshme ndërtimi dhe të përpiqen për 
një mjedis të shëndetshëm, të sigurt dhe të rehatshëm të jetesës dhe 
punës.

Pllaka Titan është një pllakë gipsi inovative e gjeneratës së ardhshme 
e projektuar për përdorim në sistemet e ndërtimit të thatë të 
brendshëm me cilësi premium siç janë muret ndarëse, muret shaft, 
veshjet e mureve dhe tavanet e varura.

Ai përputhet me kërkesat më të larta për rezistencë ndaj zjarrit, zërit 
dhe lagështisë ndërsa është jashtëzakonisht rezistent ndaj ndikimit 
mekanik, goditjeve, gërvishtjeve dhe ngarkesave të rënda.

Klasikimi standart dhe çertikatat: 

Vetitë:

Type: А, D, F, H1, I и R

EN 520:2004 + А1:2009 

EPD VER
IF

IE
D

 EPD Veried

 Bërthamë me densitet të lartë për izolim akustik dhe 

fortësi - Type D

 Mbrojtje efektive kundër zhurmave akustike dhe 

tingullit të goditjes për komfort akustike në të gjitha 

ambientet.

·Kapaciteti I përmirësuar mbajtës siguron 

qëndrueshmëri të upave të neilonit kur varen 

objekte.

Element i zgjidhjeve të sistemit për mbrojtjen nga 
zjarri dhe  izolimin e zërit Technogips Pro.

Siguroni një mjedis të shëndetshëm që kontrollon 
lagështinë.

Ideale për aplikim të brendshëm në zona me 
lagështi të lartë deri në 90% për periudha të 
shkurtra kohore dhe ajrosje të sigurt.

Rezistencë e përmirësuar pë temperaturat e larta 
- Type F
Padjegshmëria klasa - A2, s1-d0. 

Klasa më e lartë e rezistencës ndaj lagështirës - H1. 
I përshtatshëm për zonat me lagështi të lartë, duke 
siguruar mbrojtje shtesë kundër rritjes dhe përhapjes 
së mykut.

Ndikimi dhe rezistenca ndaj gërvishtjeve - Type I. 
Rritja e rezistencës ndaj goditjes nga sende të forta 
siç janë orenditë, karrocat e pazarit, etj. Rezistenca 
ndaj gërvishtjeve dhe dëmtimeve sipërfaqësore 
nga sende të vogla si çanta, topa etj.

Forcë dhe qëndrueshmëri e jashtëzakonshme - Type R.
 Mbi 30% forcë më e lartë se pllakat standarde, duke 
lejuar ndërtimin e mureve të larta pa nevojën e 
ndryshimit të strukturës standarde metalike.
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Magazinimi

TË DHËNAT TEKNIKE

Trashësia 12.5 mm

Gjerësia 1200 (1250)  mm

Gjatësia 2000 - 3000 mm

Buza e pllakës Tapered (TE/AK)

Pesha e pllakës 13 kg/m²

Ngiyra, para Lejla

Ngiyra, pas Lejla

Trashësia e pllakës Pllaka / Palet

12.5x1200x2000-3000 mm 40 pcs. (96 m²)

12.5x1250x2000 mm 24 pcs. (60 m²)

Reagimi ndaj zjarrit А2-s1,d0

Dëndësia e kontrolluar > 1000 kg/ m³, Type D

Kohezioni bërthamës në temp. të larta > 15 min, Type F

Absorbimi total I ujit < 5 %, Type H1

Absorbimi I ujit në sipërfaqe < 180 , Type H1g/m²

Ngarkesa e thyerjes në përkulje Gjatësor > 725 N

Ngarkesa e thyerjes në përkulj transversal > 300 N

Përçueshmëria termike, ʎ 0.25 W/(m.K)

Faktori I rezistencës ndaj avujve të ujit, μ 10

Rekomandime të sigurisë

✓ Ruani paletat brenda për t'i mbrojtur nga shiu, dielli 
dhe kushtet e tjera të pafavorshme të motit.

✓ Lejohet të vendosni maksimumi 6 paleta njëra mbi 
tjetrën për qëllime magazinimi.

✓ Cilësia e produktit garantohet vetëm kur produkti 
ruhet dhe përdoret në mënyrë korrekte.

✓ Produkti nuk klasikohet si I rrezikshëm. ✓ Përdorimi I dorezave të sigurisë, maskave dhe 
syzeve këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë 
product, pë parandalimin e dëmtimit zik dhe 
thithjes së grimcave të pluhurit.

Aplikimi:

Pllaka e gipsit Titan, Technogips Pro Lloji DFH1IR

Pllaka e gipsit inovative Titan DFH1IR janënjë 
komponent jetik në secilin nga sistemet tona me 
performancë të lartë për zbatimin e mureve ndarës 
me peshë të lehtë,  veshjeve të mureve dhe tavaneve.  
Zgjidhjet e sistemit Technogips Pro  sigurojnë një mjedis 
të shëndetshëm, të sigurt dhe të rehatshëm të jetesës
 dhe punës dhe përdoren gjerësisht në:

Godina rezidenciale
Dhoma gjumi
 Kuzhina
 Dhoma dite
 Hyrjet dhe korridoret
 Bllokun e shkallëve
 Tualetet dhe dollapet
 Hapësirat e garazheve 

Godina publike
Qendra tregtare
Godina zyrash
 Zona sportive
 Hotele
 Spitale
 Godina kulturore
 Salla industriale
 Godina arsimi
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Pllaka e gipsit Titan, Technogips Pro Lloji DFH1IR

Zgjidhje të sistemit*

Përbërësit e sistemit

Vida TITAN TN 
3.9x25/35mm

Prole Premium 
0.6 mm   Z 140

Aksesorë dhe ksues

+ + + +
K a s e t a , M b u s h ë s  
bashkimesh dhe suva e 
lemuar

 Mur ndarës me një konstruksion metalik

W1-1 W1-2 W1-3

Veshja 2x1 DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5 2x3 DFH1IR 12.5

Klasa e rez. nga zjarri EI 60 EI 120 EI 180

Izolimi akustik nga zhurmat 57 dB 64 dB 68 dB

Lartesia e murit 10.95 m 12.00 m 12.00 m

Pesha vetjake e murit 31 kg/m² 58 kg/m² 85 kg/m²

Trashësia e murit 75 ÷ 175 mm 100 ÷ 200 mm 125 ÷ 225 mm

 Mur ndarës me dopio konstruksion metalik

W2-2-1 W2-2А W2-2B

Veshja 5 x DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5 2x2 DFH1IR 12.5

Klasa e rez. nga zjarri EI 90 EI 120 EI 120

Izolimi akustik nga zhurmat 66 dB 72 dB 63 dB

Lartesia e murit 6.80 m 7.20 m 7.20 m

Pesha vetjake e murit 71 kg/m² 57 kg/m² 57 kg/m²

Trashësia e murit 165 ÷ 265 mm 155 ÷ 255 mm 155 ÷ 800 mm

 Muret e Shafti dhe Veshjet e mureve

S1-2 L1-1 L1-2

Veshja 1x2 DFH1IR 12.5 1x1 DFH1IR 12.5 1x2 DFH1IR 12.5

Klasa e rez. nga zjarri EI 60 - -

Lartesia e murit 9.25 m 10.00 m 10.00 m

Pesha vetjake e murit 31 kg/m² 16  kg/m² 28 kg/m²

Trashësia e murit 75 ÷ 175 mm 44.5 ÷ 344.5 mm 57 ÷ 357 mm

* Performanca maksimale, bazuar në sistemet e specikuara. Për informacione më të hollësishme, ju lutemi shikoni katalogun Teknik.
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Udhëzimet e instalimit:

Informacione  kryesore 

Pllaka gipsi Titan  duhet të transportohet vertikalisht në 
të gjithë gjatësinë e buzës së fabrikës. Deri në instalim, 
Titan Board duhet të ruhet në një sipërfaqe të sheshtë 
dhe të mbrohet nga lagështia dhe kushtet e tjera të 
motit. Në rast se ndodh ndonjë lagështirë para 
procesit të instalimit, duhet të sigurohet tharja e plotë 
e pllakës. Pllakat priten në formën dhe madhësinë e 
dëshiruar me një thikë standarde shërbimi, pa nevojën 
e një sharre elektrike rrethore.

Montimi  I  pllakës  Titan   

Fiksimi i pllakës së gipsit Titan në kornizën metalike të 
proleve Premium bëhet duke përdorur vidat Titan TN. 
Vidat Titan duhet të ksohen të paktën 10 mm nga 
skajet e pllakë. Një hendek prej 10 mm duhet të lihet 
midis dyshemesë dhe pllakës. Lidhjet vertikale dhe 
horizontale në njërën anë të ndarjes nuk duhet të bien 
në të njëjtin vend me anën e kundërt. Lidhjet kryq nuk 
lejohen. Koka e vidës duhet të shkojë 1 mm poshtë 
sipërfaqes së pllakës dhe skaji tjetër i vidës duhet të 
hyjë të paktën 10 mm në hapësirën e zbrazët të prolit.

* Asnjëherë mos forconi pllakat në pozicion. 

T r a j t i m e t  e  b a s h k i m e v e  d h e  p a t i n i m i 
përfundimtar 

Në zonat me lagështirë normale (<60%), bashkimi 
midis pllakave të gipsit të Titan Board duhet të 
mbushet me mbushës bashkues gipsi FUGA ose 
përbërës të gatshëm për përdorim FUGA & FINISH. 
Rekomandohet përdorimi i letrës, brës së qelqit 
ose shiritit bashkues vetë-ngjitës për përforcimin e 
nyjeve. 

Në dhomat me lagështirë të lartë (60 - 90%), 
bashkimi midis pllakave Titan duhet të mbushen 
me mbushës bashkues FUGA Hydro-rezistent ndaj 
lagështirës dhe të përforcohen me shirit të 
bashkuar me bra qelqi.

* Niveli i cilësisë të bashkimit dhe sipërfaqes 
përcaktohet sipas kërkesave të projektit dhe në 
lidhje me nivelet e përfundimit të sipërfaqes Q1, 
Q2, Q3 dhe Q4.

Metoda për mbushjen e bashkimeve varet nga 
qëllimi për aplikimin e Titan Board: 

 

Për cilësi optimale, e gjithë sipërfaqja mund të 
vishet me pëlhurë gipsi SATEN ose përbërës të 
gatshëm për përdorim FUGA & FINISH për të arritur 
nivelet e sipërfaqes Q3 dhe Q4. 
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Informacion shtesë

✓  Sisteme për fasada të lehta;

Technogips Pro ofron një gamë të gjerë të 
produkteve të ndërtimit për aplikime të ndryshme të 
ndara në kategoritë e mëposhtme të produkteve: 

✓  Zgjidhje për sistemet e ndërtimeve të thata;

✓  Stuko mbushëse dhe patinimi me bazë gipsi;

✓  Sisteme pë mbrojtje nga zjarri dhe izolimi akustik;

Technogips Pro rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga specikimet dhe të dhënat teknike të përmendura në Fletët e të 
Dhënave Teknike sipas gjykimit të tij të vetëm pa njoftim paraprak.                                                                                                Maj 2021©

Technogips Pro gjithashtu ofron informacione të 
ndryshme teknike të tilla si detajet e CAD, 
deklaratat e hollësishme të metodave, klauzolat 
e specikimit,  manualet e apl ik imit dhe 
mbështetjen teknike si në kontraktorët dhe zyrat e 
konsulentëve, ashtu edhe në vendet e ndërtimit. 
Për informacion të mëtejshëm mbi këto produkte 
dhe sisteme, kontrolloni me mirësi faqen tonë të 
internetit ose kontaktoni përfaqësuesin tuaj lokal 
të Technogips Pro.

Pllaka e gipsit Titan, Technogips Pro Lloji DFH1IR

4/4


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

