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Premium Profile UD 27 

Technogips Pro Premium Profile UD 27 (περιμετρικό οροφής) ιδανικό για 

την κατασκευή ψευδοροφών και επενδύσεων τοιχοποιίας. 

Η ειδικά σχεδιασμένη τρισδιάσταη δομή του μετάλλου αυξάνει την 

ικανότητα αντοχής του και εξασφαλίζει ομοιομορφία και σταθερότητα 

κατά τη διάτρηση και στερέωση με βίδες γυψοσανίδας.  

Το ιδιαίτερο γκρί χρώμα, η επίστρσωση ψευδαργύρου εγγυάται ότι το 

προφίλ είναι εξιαρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση. 

Πρότυπο: 

Εναρμονισμένα με το EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,  

Τύπου: U 27/28/27 

 

Πλεονεκτήματα: 

✓ Η 3D δομή του μετάλλου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ορίου ελαστικότητα και την 

ευκολία και ανθεκτικότητα κατά την εφαρμογή των γυψοσανίδων.  

✓ Υλικό που παρουσιάζεται στα πιστοποιημένα συστήματα τοιχοποιίας Technogips Pro για 

πυροπροστασία και ηχομόνωση.  

✓ Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση για μονή ή διπλή στρώση γυψοσανίδας σε ψευδοροφή.  

✓ Αποτελεί σταθερή και ασφαλή βάση για την εγκατάσταση επενδύσεων τοιχοποιίας που 

στερεώνεται με άμεση ανάρτηση Π.  

✓ Ελαφρυά με υψηλή αντοχή. 

✓ Εγγυημένη ομοιομορφία της επίστρωσης Zink. 

Τεχνικές πληροφορίες: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πάχος μετάλλου 0.5 | 0.6 mm 

Αντίδραση στην φωτιά A1 

Επίστρωση ψευδαργύρου Z100(0.5) | Z140(0.6) 

Όριο ελαστικότητας Rr, N/mm² 140 

Συσκευασία και Αποθήκευση: 

 

Η υγρασία και άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό λευκών 

οξειδωμένων σημείων στις επιφάνειες των προφίλ. Συνίσταται να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες 

αποθήκευσης του προϊόντος: 

✓ Να αποθηκεύονται σε στεγασμένους, καλά αεριζόμενους χώρους.  

✓ Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης σε εξωτερικούς χώρους (δεν συνίσταται), είναι 

απαραίτητο να τοποθετήσετε τις δέσμες υπό μικρή γωνία ώστε να επιτρέπεται η ελέυθερη 

αποστράγγιση του νερού. 

Συστάσεις ασφαλείας:   

✓ Προϊόν που δεν ταξινομείται ως ανθυγιεινό. 

✓ Συνίσταται η χρήση γαντιών ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασία με το προϊόν, για να 

αποφύγετε τον κίνδυνο κοψίματος και τραυματισμών. 

Προϊόν Διαστάσεις A/B/C Πάχος Μήκος  

Premium Profile UD 27 27/28/27 mm 0.5 | 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 

Προϊόν Πάχος Μήκος Προφίλ / Δέσμη Πορφίλ/Δέμα 

Premium Profile UD 27 0.5 | 0.6 mm 3.0 | 4.0 m 16 192 


