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TEHNIČNI LIST 
 

Protipožarna impregnirana mavčna plošča Technogips Pro DFH2 
 

Protipožarna impregnirana mavčna plošča Technogips Pro DFH2. 

Plošče izdelane iz specialnega papirja in mavčnega jedra, ki je 

armirano s steklenimi vlakni in vodoodbojnimi dodatki za boljšo 

odpornost na visoke temperature in večjo absorpcijo vode. 

Idealna je za uporabo v zaprtih prostorih z visokimi nivoji vlažnosti , v 

katerih se visoke ravni zaščite od požara obravnavajo kot ključne. 

 

Razvrščanje po normi: 

 

V skladu z EN 520:2004+А1:2009, tip: A, H2, D i F 

V skladu z EN 13501-1, reakcija na ogenj: А2-s1,d0 (B) 

 

Prednosti: 

 

✓ Visoka gostota mavčnega jedra za boljšo zvočno izolacijo in stabilnost Tip D  

✓ Povečana odpornost na visoke temperature Tip F 

✓ Povečana odpornost na vlago Tip H2 

✓ Predstavlja močno, stabilno in dolgotrajno podlago za keramične obloge v prostorih z 

visoko vlažnostjo  

✓ Lahke in udobne za rezanje in montažo 

✓ Ekološka zaradi uporabe recikliranega papirja in proizvodnji brez odpadkov  

✓ Neomejena svoboda za projektne uporabe 

 

Uporaba: 

 

Protipožarna impregnirana mavčna plošča Technogips Pro DFH2 so ključna komponenta 

vsakega našega visokoučinkovitega sistema za uporabo lahkih predelnih sten, oblog, stenskih 

oblog in stropov. Technogips Pro sistemska rešitve so v široki uporabi v: 

✓ Stanovanjskih zgradbah; 

✓ Hotelih; 

✓ Bolnišnicah; 

✓ Izobraževalnih ustanovah; 

Tehnični podatki: 

 

Dimenzije plošč 
Debelina 12.5, 15 mm 

Širina  1200 mm 

Dolžina 2000 - 3000 mm 

Rob  Poševni (AK) 

Teža plošče – 12,5 mm ≥ 10 kg/m² 

Teža plošče – 15 mm ≥ 12 kg/m² 

Tehnične lastnosti 

Pokanje pri obremenitvi z zvijanjem – 12.5 mm 

✓ vzdolžno 

✓ prečno 

Pokanje pri obremenitvi z zvijanjem – 15 mm 

✓ vzdolžno 

✓ prečno 

 

> 550 N 

> 210 N 

 

> 650 N 

> 250 N 

Toplotna vodljivost, ʎ 0.25 W/(m.K) 

Faktor odpornosti na vodno paro, μ 10 

Skupna absorpcija vode  5 - 10% 
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Robovi: 

 

 Poševni robovi (AK) omogočajo enostavno zapolnitev 

stikov z ustrezno maso za obdelavo stikov in papirnim 

trakom za stike, s čemer se zagotavlja ravnost celotne 

površine.  
 

Priporočila: 

 

✓ Lepljenje plošč z mavčnim lepilom FIX v vlažnih prostorih ni dovoljeno. 
 

Pakiranje in skladiščenje: 

 

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

vremenskih razmer. 

✓ Dovoljeno je postaviti največ 6 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.  

 

Dodatne informacije: 

 

Technogips Pro dobavlja široko paleto gradbenih izdelkov za različne uporabe, razdeljeno v 

naslednje kategorije izdelkov: 

✓ sistemske rešitve za mavčne stene; 

✓ lahki fasadni sistemi; 

✓ sistemi zaščito pred ognjem in zvočno zaščito; 

✓ ometi in zaključni sloji na bazi mavca. 

Technogips Pro tudi zagotavlja različne tehnične informacije, kot so CAD detajli, podrobne 

metodologiji izvajanja del, specifikacijskih klavzul, priročnikov za nanašanje in tehnično 

podporo v uradih izvajalcev del in svetovalcev, kot tudi na gradbiščih. Za dodatne 

informacije o teh izdelkih in sistemih obiščite našo spletno stran ali se obrnite na svojega 

lokalnega Technogips Pro zastopnika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technogips Pro si pridrži pravico spremembe katere koli specifikacije in tehničnih podatkov, ki so 

navedeni v Tehničnih listih po lastni presoji in brez predhodnega obvestila.  maj 2020© 

 

Debelina plošče Plošča / paleta 

12.5 mm 60 kos. 

15.0 mm 50 kos. 


