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Premium Profil UA 50 / 75 / 100 
 

Technogips Pro Premium Profil UA 50 / 75 / 100 (ojačan) idealen za obris 

stenskih in okenskih odprtin pri lahki zidni pregradnih steni in stenskih 

oblogah v suhi gradnji. 

Hkrati se lahko uporablja v pregradnih stenah konstrukcije s povečano 

nosilnostjo. 

Cinkov premaz značilne sive barve zagotavlja veliko odpornost profila 

na korozijo. 

Razvrstitev po normi: 
 

V skladu z EN 14195:2015 in DIN 18182-1:2015,  

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

 

Prednosti: 
 

✓ Velika nosilnost 

✓ Prikaže odlične lastnosti trdnosti in trajnosti 

✓ Zagotavlja stabilno in varno konstrukcijo za namestitev težkih predmetov in regalov. 

✓ Zajamčena enakomernost prevleke s cinkom 

✓ Lahka z visoko trdnostjo 

 

Tehnični podatki:  
 

Tehnične lastnosti 

Debelina jekla 2.0  mm 

Reakcija na požar A1 

Obseg cinkovega premaza min Z100 

Meja popuščanja Rr, N/mm² 140 

 

Pakiranje in skladiščenje: 

 

 

Vlaga in ostali vremenski pogoji lahko privedejo do oblikovanja belih oksiadacijskih madažev na 

površinah profilov. Priporoča se strogo upoštevanje navodil za skladiščenje v zvezi z varnim skladiščenjem 

izdelka: 
✓ Skladiščiti v suhem, pokritem in prezračevanem mestu.  

✓ V primeru podaljšane izpostavljenosti vremenskim pogojem (ni priporočljivo), je potrebno 

postaviti pakete pod blagim naklonom, da bi omogočili neovirano odtekanje meteornih voda. 
 

Priporočila v zvezi varnosti: 

 

✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren. 

✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic pri delu s tem izdelkom, v namene preventive fizičnih 

poškodb.  

 

 
Technogips Pro si pridrži pravico spremeniti katero koli specifikacijo in tehnične podatke navedene v 

tehničnih listih po lastni presoji in brez predhodnega obvestila.  julij 2019© 

Izdelek Dimenzije A/B/C Debelina Dolžina  

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

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

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

Product Thickness Length Profiles / bunch Profiles/bundle 

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

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

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


