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ТЕХНИЧКИ ЛИСТ 
 

 

Противпожарна гипс-картонска плоча Technogips Pro DF 
 

 Опис на производот: 

Противпожарните гипс-картонски плочи се изработени од 

специјална хартија и гипсено јадро кое е зајакнато со стаклени 

влакна и глина за подобра отпорност при високи температури  

Се користат за изработка на ѕидови и плафони во простории со 

строги барања за пожарна заштита. 

 

Класификација:  

 

Во сообразност со EN 520:2004 + А1:2009, тип: А, D и F 

 

Предности: 

 

✓ Обезбедуваат високо ниво на заштита од пожар 

✓ Елемент од системските решенија на Technogips Pro за пожарна заштита 

✓ Елемент од системските решенија на Technogips pro за звучна изолација 

✓ Ги имаат сите предности и квалитет како и стандардните гипс-картонски плочи 

✓ Лесни и практични за сечење и монтажа 

✓ Обезбедуваат здрава околина со контролирана влажност  

 

Примена: 

 

Противпожарната гипс-картонска плоча Technogips Pro DF е елемент на Technogips Pro 

системските решенија за сува градба – конструкција на преградни ѕидови и ѕидни 

облоги, како и плафонски облоги и спуштени плафони. Системските решенија на 

Technogips Pro имаат широка примена во: 

✓ Станбени згради   

✓ Хотели 

✓ Болници 

✓ Школски установи 
 

 

  Технички податоци:  

 

Димензии на плочите 
Дебелина 12.5; 15 mm 

Ширина 1200 mm 

Должина 2000 - 3000 mm 

Фабричка ивица Закосена(AK) 

Тежина на плочите – 9.5 mm > 10 kg/m² 

Тежина на плочите – 12.5 mm > 12.5 kg/m²  

Технички параметри 

Гранична вредност при свиткување – 9.5 mm  

✓ Паралелно 

✓ Нормално 

Гранична вредност при свиткување – 12.5 mm  

✓ Паралелно 

✓ Нормално 

 

> 550 N 

> 210 N  

 

> 650 N 

> 250 N 

Реакција на пожар А2-s1,d0 

Топлинска спроводливост, ʎ 0.25 W/(m.K) 
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Ивици: 

 

Закосени правоаголни ивици (AK) кои овозможуваат 

брзо и лесно исполнување со соодветна фуг маса и 

армирачка трака, со што се обезбедува високо ниво 

на мазна површина.  

✓ Длабочина на закосувањето:  0.6÷2.5 mm 

✓ Ширина на закосувањето:  40÷80 mm 

 

 

Препораки: 

 

✓ Да не се користи кај простории со високи ниво на воздушна влажност! 

✓ За фиксирање се препорачува гипсениот лепак FIX. 

 

Пакување и складирање: 

 

✓ Палетите да се чуваат во затворени простории, заштитени од дожд, сонце и 

други атмосферски влијанија. 

✓ При складирање, дозволено е максимум 4 палети една врз друга. 

✓ Квалитетот на производот е гарантиран само во случаи кога истиот правилно се 

чува и користи. 

 

Упатство за безбедност при употреба  

 

✓ Производот не е класифициран како опасен 

✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на 

употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и прашина. 

 

Дополнителни информации: 

 

Technogips Pro нуди широк спектар на градежни производи за различна примена и тоа 

во следните групи на производи: 

 

✓ Системи за сува градба; 

✓ Системи за фасадни ѕидови; 

✓ Системи за пожарна заштита и звучна изолација; 

✓ Малтери и глет маси; 

 

Technogips Pro исто така нуди технички податоци како што се CAD детали, детални 

технички совети, специјални прирачници за производите и техничка поддршка за 

консултантски канцеларии и градилишта. Доколку ви се потребни дополнителни 

информации  за наведените производи и системи, можете слободно да ја посетите 

нашата web страна или да се обратите на локалниот менаџер за продажба на 

Technogips Pro. 
 

 

 

 

 

Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која 

спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава.                             Мај 2020© 

Дебелина на плочите Плочи во палета 

12.5 mm 60 ком. 

15 mm 50 ком. 


