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Премиум профил CW 50 / 75 / 100 
 

 Опис на производот: 

Премиум профили CW 50 / 75 / 100 (вертикални) за конструкција 

на преградни ѕидови, ѕидни облоги и фасадни ѕидови по 

системот на сува градба. 

Специјалната 3D структура на металот ја зголемува цврстината и 

овозможува стабилно пробивање и задржување на брзите 

шрафови. 

Премазот од Цинк во сива боја ја осигурува отпорноста од 

корозија. 

Класификација и димензии:   

 

Во сообразност со EN 14195:2015 и DIN 18182-1:2015 

Тип: C 50/48.,8/50,   C 50/73.8/50,    C 50/98.8/50 

 

Предности: 

 

✓ 3D структурата на металот ја зголемува цврстината и овозможува стабилно пробивање и 

задржување на брзите шрафови. 

✓ Елемент од системските решенија Technogips Pro за пожарна заштита и звучна изолација.  

✓ Отвори на двата краја од секој профил за насочување на инсталационите кабли и цевки. 
 

 

Технички податоци: 

 
Основни карактеристики: Својства: 

Дебелина на лимот 0.5 / 0.6 mm 

Реакција на пожар A1 

Класа на цинкување мин. Z100 

Гранична вредност на растегнување, 

N/mm² 
140 

 

Пакување и складирање: 

 

Влагата и атмосферските влијанија може да предизвикаат формирање на бела оксидација на 

површините од профилите. Потребно е да се следат препораките за правилно складирање: 

✓ Да се чуваат на затворени и проветрени простории  

✓ Во случај на чување на отворено за подолг временски период се препорачува поставување 

на профилите под благ наклон, како би се овозможило одвод на атмосферските води. 

 

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 исекотини. 

 

Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која 

спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава.                               Jul 2019©                                                                           
 

Производ Пресек A/B/C Дебелина Должина 

Премиум профил CW 50 50/48.8/50 mm 0.5 и 0.6 mm 3 и 4 m 

Премиум профил CW 75 50/73.8/50 mm 0.5 и 0.6 mm 3 и 4 m 

Премиум профил CW 100 50/98.8/50 mm 0.5 и 0.6 mm 3 и 4 m 

Производ Дебелина Должина Минимална 

количина (сноп) 

Минимална 

количина (bunt) 

Премиум профил CW 50 0.5 и 0.6 mm 3 и 4 m 12 144 

Премиум профил CW 75 0.5 и 0.6 mm 3 и 4 m 12 144 

Премиум профил CW 100 0.5 и 0.6 mm 3 и 4 m 12 144 


