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Varëse Hanger, Lloji spirancë 

  

Varëse Hager Technogips Pro,  ideale për pezullimin direkt të një rrjeti me profile 

CD 60 në një sipërfaqe betoni të fortë. 

 

Shpatulla mbështetëse e krijuar posaçërisht e pozicionuar në gjysmën e poshtme 

të varëse Hnager për rritjen e qëndrueshmërisë në një lidhje 2-pikëshe me profilin 

CD 60. Susta e pozicionuar në gjysmën e poshtme ka dy vrima sipërfaqësore të 

prera paraprakisht prej 4 mm për të siguruar një fiksim të sigurt te telave me Grep 

dhe Sy, ndërsa njëkohësisht siguron një nivelim të lehtë dhe preciz të 

konstruksionit. 

 

Veshja Zink me ngjyrë gri garanton rezistencën e madhe të korrozionit të 

elementit. 

 

Trashësia e metalit: 0.8 mm 

 

Klasifikimi standart: 

 

Në përputhje me EN 13964:2014 

 

Përparësitë: 

 

✓ Rritja e kapacitetit mbajtës të ngarkesës dhe forca e shtuar për shkak të metalit më të 

madh me trashësia prej 0.8 mm2 

✓ 2 pika lidhje në profilin CD 60 

✓ Kapaciteti I peshës mbajtëse të rekomanduar 0.25 kN 

✓ Një sustë e qëndrueshme për nivelim të saktë të të tavanit të varur 

✓ Montim I shpejtë dhe I lehtë 

 

Të dhëna teknike: 

 

Parametrat: Specifikimet: 

Trashësia e metalit 0.8 mm 

Reagimi ndaj zjarrit A1 

Klasa e rezistencës ndaj korrozionit:: B 

Pesha mbajtëse e rekomanduar F 0.25 kN 

Pesha mbajtëse maksimale F 0.42 kN 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

✓ 100 copë në çdo kuti. Paketuar ne kuti Technogips Pro me ngjyrë jeshile të veçantë 

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

 

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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