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Шиш с ухо или кука 
 

Описание на продукта:  

Шишове с ухо или кука за връзка между 

бързия окачвач (респ. контрукцията на 

окачения таван) и масивния таван. 

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия. 

Налични размери: 125, 250, 375, 500, 750, 1000 mm 

Дебелина на метала: Ø 4 mm 

 

Класификация и размери:  

 

В съответствие с БДС EN 13964:2014 

 

Предимства: 

 

✓ Бърз и лесен монтаж 

✓ Височината на окачване се регулира безстепенно и прецизно в 

комбинация с Двойна пружина или Бърз окачвач 

✓ Минималната загуба на полезна площ в помещението 

✓ Шиш с ухо – диаметър на ухото Ø 8 mm 

 

Технически данни:  

 

Параметър: Стойност: 
Клас по реакция на огън A1 

Защита от корозия  Клас B 

Препоръчително натоварване F 0.40 kN 

Гранична носимоспособност admF 0.46 kN 

 

Опаковка и съхранение: 

 

✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro.  

✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място 
 

Препоръки за безопасност при употреба:  

 

✓ Продуктът не е класифициран като опасен. 

✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да 

се предотврати риск от порязване и нараняване. 
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Продукт  Дължина Дебелина Опаковка 
Директен шиш с ухо или кука 125 125 mm Ø 4mm 100 бр. / кутия 

Директен шиш с ухо или кука 250 250 mm Ø 4mm 100 бр. / кутия 

Директен шиш с ухо или кука 375 375 mm Ø 4mm 100 бр. / връзка 

Директен шиш с ухо или кука 500 500 mm Ø 4mm 100 бр. / връзка 

Директен шиш с ухо или кука 750 750 mm Ø 4mm 100 бр. / връзка 

Директен шиш с ухо или кука 1000 1000 mm Ø 4mm 100 бр. / връзка 


