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ТЕХНИЧКИ ЛИСТ 
 

Technogips Pro Blue Board GM-FH1-IR 

 
 Опис на производот: 

Брзо, ефикасно и квалитетно решение за изработка на 

фасадни ѕидови за кратки временски рокови по методот на 

сува градба. Едноставен за употреба -  не се потребни посебни 

алати, освен стандардните за сува конструкција. 

Blue Board се состои од гипсено јадро со специјални 

хидрофобни додатоци и двострано обложено со 

високотехнолошка хартија од армиран слој од стаклени 

влакна, која овозможува висока отпорност на удар и цврстина, 

отпорност на влага, високи температури и обезбедува одлична звучна изолација. 

Класификација:   

 

 Во сообразност со EN 15283-1:2008,  тип: GM-F, GM-H1, GM-I, GM-R 

✓ Зголемена отпорност на оган -  класа F 

✓ Минимална апсорпција на вода - класа H 

✓ Зголемена отпорност на свиткување – класа R 

✓ Зголемена цврстина при удар - класа I 

 

Предности: 

 

✓ Мала сопствена тежина 

✓ Отпорност на влага и мувла 

✓ Зголемена отпорност при удар 

✓ Зголемена отпорност на 

свиткување 

✓ Висока отпорност на вода и 

влага  (< 5%) – класа Н1 

✓ Незапалива - класа A1 

✓ Паропропусна плоча –  

ја елиминира потребата  

од дополнителна парна брана 

✓ Брза и едноставна монтажа 

 

Примена: 

 

✓ Во Technogips Pro Facade Systems како основна фасадна плоча  

✓ Во Technogips Pro Facade Systems со ETICS како основна фасадна плоча 

✓ Во Technogips Pro Ventilated Facade Systems како плоча позади вентилираниот слој  

  Технички податоци: 

 

Димензии на плочите 
Дебелина 12.5 mm 

Ширина 1200 mm 

Должина 2000 mm 

Фабричка ивица Правоаголна (AK) 

Тежина на плочите – 12.5 mm > 11.5 kg/m²  

Технички параметри 

Гранична вредност при свиткување – 12.5 

mm  

✓ Паралелно 

✓ Нормално 

 

 

> 725 N, класа R 

> 300 N, класа R 

Реакција на пожар А1 

Топлинска спроводливост, ʎ 0.23 W/(m.K) 
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Ивици: 

 

Правоаголни ивици (SK) кои овозможуваат нивно 

брзо и лесно исполнување истовремено со 

изработката на армиранот слој од цементно лепило 

и стаклена мрежа, со што се обезбедува рамна 

површина. 

 

Препораки: 

 

✓ За употреба не е потребен дополнителен алат, освен стандардниот за сува 

конструкција 

✓ Конструкциите изработени со Blue Board не се завршни површини, кои се 

отпорни на атмосферските влијанија за подолги временски периоди 

✓ Се препорачува комплетно да се обработат со слој од цементно лепило 

веднаш по монтажата на плочите 

✓ За специфичните барања за растојанието помеѓу профилите, видот и 

растојанието помеѓу завртките, кои треба да обезбедат конструкцијата да биде 

цврста и отпорна на ветар е одговорен градежниот инженер на објектот. 

 

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 40 ком. 


