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Lidhëse Nonius – Pjesa e sipërme, e poshtme dhe klapa 

 
Lidhësja Nonius për varje direkte të structures së profileve  CD 60 Premium me tavanin krzesorë (beton, 

dru, etc.). Mundëson rezistencë të gjatë dhe të fortë me kapacitetë mbajtës prej 1.40 kN. 

Varësi Nonius, Pjesa e poshtme ka një pjesë të poshtme të lakuar të dizajnuar posaçërisht, me katër 

pika lidhëse për fiksimin e profilit CD 60, duke siguruar forcë optimale. Pjesa e sipërme ka vrima 

shërbimi të prera paraprakisht për të rritur saktësinë në nivelimin e 

konstruksionit. 

Trashësia e metalit: 0.8 mm 

 

Varësi Nonius, Pjesa e Sipërme ka vrima të shumta shërbimi të prera 

paraprakisht përgjatë gjatësisë së trupit të saj me tre gjatësi në 

dispozicion 360, 460, 960 mm. Ajo siguron lidhjen midis strukturës 

metalike të tavanit të varur me pllakën e betonit. 

Trashësia e metalit: 0.8 mm 

 

Varësi Nonius, Kllapa shërben për të montuar pjesën e sipërme me 

pjesën e poshtme. 

Trashësia e metalit: Ø 2.5 mm 

Veshja me ngjyrë gri garanton rezistencën e madhe të korrozionit të elementit.  

 

Klasifikimi standart: 

 

Në përputhje me EN 13964:2014 

 

Përparësitës:  

 

✓ Ensures Siguron një lidhje të qëndrueshme dhe të ngurtë në ndërtimin e tavanit të varur 

në pllakën e betonit. 

✓ Një përbërës i sistemeve të performancës së lartë Technogips Pro për mbrojtjen nga 

zjarri 

✓ Kapaciteti mbajtës I rekomanduar max 0.4 kN 

✓ Vrimat e shërbimit të prera paraprakisht për rritjen e saktësisë në nivelimin e tavaneve 

të varura. 

✓ Aplikim të shpejtë dhe të lehtë 

 

Të dhëna teknike:  

Parametera: Specifikime: 

Reagimi ndaj yjarrit A1 

Klasa e rezistencës ndaj korroyionit: B 

Kapaciteti peshmbajtës I rekomanduar F 0.40 kN 

Kapaciteti maksimal mbajtës    admF 0.43 kN 

 

Paketimi dhe Ruajtja: 

 

Produkti Gjatësia Trashësia Kutia 

Lidhëse Nonius pjesa e poshtëme 150 mm 0.8 mm 100 pcs 

Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 120 120 mm 0.8 mm 100 pcs 

Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 360 360 mm 0.8 mm 100 pcs 

Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 460 460 mm 0.8 mm 50 pcs 

Lidhëse Nonius pjesa e sipërme 960 960 mm 0.8 mm 25 pcs 

Lidhëse Nonius kllapa 70 mm 0.8 mm 100 pcs 

✓ 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. 


