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Нониус држач – долен, горен дел и сигурносна спојница 
  
 Опис на производот:  

Нониус држач за директно закачување на конструкции од 60 профили кај масивни плафони. 

Овозможува цврста и отпорна на притисок врска со носивост од 0.40 kN. 

 

Нониус држач, долен дел има посебно закривен долен 

дел со четири точки на прифаќање на профилите CD 

60, што осигурува максимална стабилност. Горниот дел 

има перфорации за прецизно нивелирање на 

конструкцијата.  

Дебелина на металот: 0.8 mm 
 

 Нониус држач, горен дел е перфориран наставак, 

достапен во три должини 360, 460, 960 mm. Ги поврзува 

металната конструкција на спуштениот плафон и 

масивниот таван. 

Дебелина на металот: 0.8 mm 
 

 Нониус држач, сигурносна спојница служи за 

прицврстување на горениот и долниот дел на  

нониус држачот. 

Дебелина на металот: Ø 2.5 mm 
 

Премазот од цинк во сива боја ја осигурува отпорноста од корозија. 
  

Класификација и димензии:  

 

Во сообразност со EN 13964:2014 
 

Предности: 

 

✓ Обезбедува цврста и стабилна врска помеѓу конструкцијата на спуштениот и 

масивниот плафон. 

✓ Елемент од системските решенија за пожарна заштита на Technogips Pro 

✓ Препорачано решение max 0.4 kN  

✓ Перфорации за прецизно нивелирање на висината на спуштениот плафон 
 

Технички податоци:  

 

Основни карактеристики: Својства: 

Реакција на пожар A1 

Ниво на заштита од корозија Класа B 

Препорачано оптеретување F 0.40 kN 

Капацитет на носивост admF 0.43 kN 
 

Пакување и складирање: 
 

Производ Должина Дебелина Пакување 

Нониус држач, долен дел 150 mm 0.8 mm 100 ком. 

Нониус држач, горен дел 120 120 mm 0.8 mm 100 ком. 

Нониус држач, горен дел 360 360 mm 0.8 mm 100 ком. 

Нониус држач, горен дел 460 460 mm 0.8 mm 50 ком. 

Нониус држач, горен дел 960 960 mm 0.8 mm 25 ком. 

Нониус држач, сигурносна спојница 70 mm 0.8 mm 100 ком. 
 

✓ Пакувани во специјални зелени кутии Technogips Pro 

✓ Да се чуваат во затворени и проветрени простории 
 

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. 


