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Premium Profile UA 50 / 75 / 100 

 
Profilet Premium Technogips Pro UA 50 / 75 / 100 (e perforcuar) ideale për 

ndërtimin e kontureve të mureve dhe hapjeve të dritareve në ndërtimeve të 

lehta të mureve ndarës dhe veshjeve murale në ndërtimet e thata.  

Mund të përdoret njëkohësisht në muret ndarëse të strukturave me kapacitet 

të lartë mbajtës të ngarkesë.   

Ngjyra dalluese gri, dhe veshja e zinkut garanton që profili të jetë tepër 

rezistent ndaj korrozionit. 

Klasifikimi standart:  

 

Në përputhje me EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,  

Lloji: U 40/50/40; U 40/75/40; U 40/100/40; 

 

Advantages: 

 

✓ Kapacitet të lartë për të mbajtur pesha 

✓ Shfaq veti të shkëlqyera të reyistencës dhe qëndrueshmërisë 

✓ Siguron një strukturë të qëndrueshme dhe të sigurt për instalimin e objekteve të rënda. 

✓ Uniformitet I garantuar I veshjes Zink 

✓ Peshë e lehtë me fortësi të madhe 

 

Të dhëna teknike:  

 

Karakteristikat teknike 

Trashësia e metalit 2.0  mm 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Qëllimi I veshjes me  Zink min Z100 

Forca e rendimentit  Rr, N/mm² 140 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

Lagështia dhe kushtet e tjera atmosferike mund të çojnë në formimin e njollave të bardha të oksiduara 

në sipërfaqet e profileve. Është e këshillueshme që të ndiqni në mënyrë rigoroze udhëzimet e ruajtjes të 

përshkruara se si ta ruani produktin në mënyrë të sigurt: 

✓ In Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur 

✓ Në rastin e ekspozimit të zgjatur ndaj elementeve natyrore (nuk rekomandohet), KUTITË të jenë 

pozicionuar në një kënd të vogël që uji i mbledhur të kullojë. 

 

Rekomandime të sigurisë:  

 

✓ Produkti nuk klasifikohet si I rrezikshëm  

✓ Përdorimi I dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të 

parandaluar çdo rrezik. 
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Produkti Dimensionet A/B/C Trashësia Gjatësia 

Premium Profile UA 50 40/50/40 mm 2.0  mm 3 m 

Premium Profile UA 75 40/75/40 mm 2.0  mm 3 m 

Premium Profile UA 100 40/100/40 mm 2.0  mm 3 m 

Produkti Trashësia Gjatësia Profile / tufë Profile/pako 

Premium Profile UA 50 2.0  mm 3 m 6 pcs 144 pcs 

Premium Profile UA 75 2.0  mm 3 m 4 pcs 128 pcs 

Premium Profile UA 100 2.0  mm 3 m 4 pcs 96 pcs 


