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Pllaka e gipsit rezistente ndaj zjarrit Technogips Pro DF  
 

Pllaka e gipsit rezistente ndaj zjarrit Technogips Pro DF përbëhet nga gips 

bërthamë e përforcuar me aditivë të veçantë dhe argjilë, e mbyllur midis 

letrës speciale për rezistencë të shtuar ndaj zjarrit. 

 

Ideale, për përdorim në aplikime të brendshme në hapësira ku nivelet e 

larta të mbrojtjes nga zjarri vlerësohen thelbësore.  

 

 

 

Standard Classification: 

 

Në përputhje me  EN 520:2004+А1:2009,lloji: A, D dhe F  

 

Përparësitë: 

 

✓ Ka të gjitha përparësitë dhe vetitë e pllakës standarte të gipsit 

✓ E lehtë dhe e rehatshme për tu prerë dhe montuar 

✓ Komponent i zgjidhjeve të sistemit për mbrojtjen nga zjarri Technogips Pro 

✓ Komponent i zgjidhjeve të sistemit për izolimin e zërit Technogips Pro 

✓ Mban një mjedis të shëndetshëm me lagështi të kontrolluar  

✓ Në dispozicion në madhësi të ndryshme 

✓ Miqësore për mjedisin për shkak të përdorimit të letrës së ricikluar dhe prodhimit të mbetjeve 

zero 

✓ Liri e pakufizuar për aplikimet e dizajnit 

 

Aplikimi: 

 

Pllaka e gipsit standarte Technogips Pro А janë një 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 përdoren gjerësisht në:

✓ Objektet residenciale 

✓ Hotele 

✓ Spitale  

✓ Institucionet e edukimit 

 

Të dhëna teknike:  

 

 

Dimensionet e pllakës 

Trashësia 12.5; 15 mm 

Gjerësia 1200 mm 

Gjatësia 2000 - 3000 mm 

Buza e pllakës Tapered (AK) 

Pesha e pllakës – 12,5 mm ≥ 10 kg/m² 

Pesha e pllakës – 15 mm ≥ 12,5 kg/m² 

Karakteristikat teknike 

Ngarkesa e hyerjes në përkulje – 12,5 mm  

> 550 N ✓ Gjatësor 

✓ Transversal > 210 N 

Ngarkesa e hyerjes në përkulje – 15 mm  

✓ Gjatësor > 650 N 

✓ Transversal > 250 N 

Reagimi ndaj zjarrit А2-s1,d0 

Përçueshmëria termike, ʎ 0.25 W/(m.K) 

Faktori I rezistencës ndaj avujve të ujit, μ 10 
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Buza e pllakës: 

  

Skajet me kon (AK) lejojnë mbushjen e lehtë të 

nyjeve me një mbushës të përshtatshëm bashkimi 

dhe shirit lidhës letre, duke siguruar kështu rrafshësinë 

e të gjithë sipërfaqes.  

✓ Thellësia e buzës me kon: 0.6÷2.5 mm 

✓ Gjerësia e buzës me kon: 40÷80 mm 

 

 

Rekomandime: 

 

✓ Mos montoni pllaka me ngjitës FIX me bazë gipsi në zona të lagura.. 

✓ Sigurohuni që ambienti i dhomës të jetë në kushte të qëndrueshme të punës. 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

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

✓ Lejohet të vendosni maksimumi 4 paleta njëra mbi tjetrën për qëllime magazinimi 

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

 

Rekomandimet e sigurisë:  

 

✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm. 

✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë, maskave dhe syzeve këshillohet fuqimisht kur punoni 

me këtë produkt, për parandalimin e dëmtimit fizik dhe thithjes së grimcave të pluhurit. 

 

Informacion shtesë: 

 

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; 

✓ Sisteme për fasada të lehta; 

✓ Sisteme pë mbrojtje nga zjarri dhe izolimi akustik; 

✓ Stuko mbushëse dhe patinimi me bazë gipsi; 

Technogips Pro gjithashtu ofron informacione të ndryshme teknike të tilla si detajet e CAD, deklaratat e 

hollësishme të metodave, klauzolat e specifikimit, manualet e aplikimit 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technogips Pro rezervon të drejtën për të ndryshuar ndonjë nga specifikimet dhe të dhënat teknike të përmendura 

në Fletët e të Dhënave Teknike sipas gjykimit të tij të vetëm pa njoftim paraprak.                                                      2021© 

 

Trashësia e pllakës Pllaka / Palet 

12.5 mm 60 pcs 

15 mm 50 pcs 


