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Technogips Pro Blue Board GM-FH1-IR 
 
Zgjidhje e shpejtë, efikase dhe e besueshme për muret e jashtme për të 

përfunduar në afat të shkurtër. Lehtë për t’u përdorur - pa kërkuar mjete të 

posaçme - përveç standardit për konstruksion të thatë. 

Technogips Pro Blue Board GM-FH1-IR është i përbërë nga bërthamë gipsi 

hidrofobe me aditivë të veçantë dhe mbështjellës të qelqit të bardhë, i cili 

siguron fortësi dhe rezistencë ndaj goditjes superiore. 

 

 

 

Klasifikimi standart:  

 

 Në përputhje me  EN 15283-1:2008, type: GM-F, GM-H1, GM-R, GM-I 

✓ Rezistencë e përmirësuar ndaj zjarrit – klasa F 

✓ Ulja e perthithjes së ujit – klasa Н1 

✓ Rezistencë e përmirësuar ndaj impakteve – klasa I 

✓ Forca e përmirësuar – klasa R 

 

Përparësitë dhe vetitë: 

 

✓ Rezistencë superior ndaj impakteve 

✓ Pesh vetjake e ulët 

✓ Rezistencë ndaj mykut 

✓ Rezistencë e lartë ndaj ujit dhe 

lagështirës 

✓ Breathable - eliminon nevojën për 

një membranë për frymëmarrje duke 

ndihmuar në uljen e kostove të projektit  

✓ Totalisht jo e djegshme - Euroclass A1 

✓ 50% instalimi më i shpejtë se tjetri 

llojet e bordeve të jashtme 

✓ 20%  më të lehta se llojet e tjera 

bordet e jashtme, duke e bërë të lehtë 

ngritjen dhe lëvizjen në vend  

 

Application: 

 

✓ Në sistemet e Fasadave Technogips Pro si një bord i përgjithshëm i mbështjelljes së jashtme 

✓ Në sistemet e Fasadave Technogips Pro me ETICS si një bord të përgjithshëm të mbështjellësit të 

jashtëm 

✓ Në sistemet e Fasadave te Ventiluara Technogips Pro si një bord i jashtëm mbështjellës para 

Veshjes së jashtme. 

 

Të dhëna teknike:  

 

Dimensionet e pllakës 

Trashësia 12.5 mm 

Gjerësia 1200 mm 

Gjatësia 2000 mm 

Buza e pllakës Katrore (SK) 

Madhësia e paketimit 

Pllaka për palet 40 (96 m²) 

Pesha e pllakës 11.5 kg/m² 

Karakteristika teknike 
Ngarkesa e thyerjes në përkulje 

✓ Gjatësor  

✓ Transversal 

 

> 725 N Type R 

> 300 N Type R 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

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

Faktori I rezistencës ndaj avujve të ujit, μ 10 

Thithja totale e ujit < 5 % Type H1 

Rezistenca ndaj rritjes së mykut 10/10  
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Buza e pllakës: 

 

Skajet katrore (SK) lejojnë mbushjen e lehtë të nyjeve 

me një mbushës të përshtatshëm bashkimi dhe shirit 

lidhës letre, duke siguruar kështu rrafshësinë e të gjithë 

sipërfaqes. 

 

 

Rekomandime: 

 

✓ Me përjashtim të veglave standarde për konstruksion të thatë, nuk kërkohet përdorimi i veglave 

të tjera speciale. 

✓ Mbulimi me Blue Board nuk mundëson një sipërfaqe përfundimtare rezistente ndaj kushteve 

atmosferike për një periudhë të gjatë kohore. 

✓ Pasi të montoni pllakat,është e rekomandueshme të rafshohet plotësisht duke përdorur ngjitës 

cimento 

✓ Inxhinieri i ndërtimi është përgjegjës për ekzekutimin e kërkesave specifike në lidhje me 

✓ distancat midis profileve, llojit dhe distancave midis vidave të cilat duhet të sigurojnë strukturë të 

fortë dhe rezistente ndaj erës. 

 

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 6 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 40 pcs (96 m²) 


