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Обшивка на тавански помещения Окачвачът L-350 PRO 
се използва за окачване на конструкции, изработени от 
профили CD 60. Благодарение на дължината и твърдостта 
си той позволява да се отдалечи таванската конструкция 
от конструктивните греди дори до 30 cm, благодарение на 
което в това пространство можем да добавим допълнителен 
слой вата с дебелина до 30 cm. Може да се използва върху 
хоризонтални и наклонени повърхности.

Плоскост + Профил + Смес + Аксесоари = Система NORGIPS 

Професионалният системен окачвач за мансарди с дължина 
350 mm е изработен от поцинкована ламарина с дебелина 
0,8 mm. Метален рамков елемент в съответствие с PN-EN 
13964:2014-05.

Материал DX51D + Z100

Номинална дебелина на ламарината [mm] 0.8

Вид защита от корозия Поцинкована стомана

Трайност Клас В.

Реакция на огън A1

Допустимо натоварване [N] 297

Разрушаващо натоварване [N] 744

ОКАЧВАЧ ЗА МАНСАРДИ L 350 
PRO 
 
Окачвач за мансарди за профили CD 60

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА ПРИЛОЖЕНИЕ 
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• Системност. Изпитвани в системи за сухо строителство 
NORGIPS.

• Дължина 350 mm. Възможност за добавяне на вата под 
гредите до 300 mm.

• Твърдост. Окачвачът е изработен от ламарина с 
дебелина 0,8 mm, притежава оребряване, което я 
укрепва и благодарение на което конструкцията става 
стабилна.

• Гъвкавост на приложението. Обхват на регулацията на 
окачването от 50 до 300 mm.

• Иновативност. Оборудван е с огъващ се щрекер за 
фиксиране на минералната вата, което улеснява нейното 
полагане.

• Пожарна безопасност. Използва се в системи с обявен 
клас на огнеустойчивост до REI 60.

• Маркировка. Описания за лесна идентификация на 
продукта.

Окачвачът трябва да се съхранява на закрито.

Не трябва да се излага на пряко въздействие на 
атмосферните условия. Аксесоарите трябва да се използват  
в съответствие с препоръките на производителя и указанията 
на проекта. Други приложения трябва да бъдат консултирани 
с проектанта.

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 „Елементи на метални рамки 
за употреба с гипсокартонени плоскости. Определения, 
изисквания и методи на изследване.“

Декларации за експлоатационни характеристики: налични  
на уебсайта www.norgips.pl

ОКАЧВАЧ ЗА МАНСАРДИ L 350 PRO

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА

УКАЗАНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

NORGIPS sp. z o.o. 
ул. Рацлавицка 93 02-634 Варшава
тел. +48 22 36 96 330 
факс +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Данните в тази листовка представляват само 
описание на продукта. Това са общи насоки, 
основани на нашите знания и опит и не се 
отнасят за конкретни приложения. Тъй като 
постоянното подобряваме и усъвършенстваме 
нашите продукти, запазваме си правото 

да променяме техните параметри без 
предварително уведомление. Представените 
данни не могат да бъдат основание за каквито 
и да е претенции. Ако имате въпроси, моля 
свържете се с техническия отдел Норгипс / 
представител на Норгипс.
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