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За използване във вътрешността на сградите за закрепване 
на гипсокартонени плоскости към конструкции на системи 
за сухо строителство към стоманени профили. Използват се 
в системи за преградни стени, стенни облицовки, окачени 
стени, окачени тавани, таванни облицовки, тавански 
помещения и други. Дължината на винтовете трябва да бъде 
минимум с 10 mm по-голяма от дебелината на обшивката.

 

Плоскост + Профил + Смес  + Аксесоари = Система NORGIPS 

Механични крепежи за фиксиране на гипсокартонени 
плоскости към стоманени ламаринени профили с дебелина 
0,5 mm и 0,6 mm. Фосфатирани самонарезни винтове.

Устойчивост на корозия Клас 24

Вид защита от корозия Фосфатиране

Тип винт TMN

Реакция на огън A1

Товароносимост на откъсване [N] ≥450

Якост на огъване Отговарят

Хармонизиран стандарт EN 14566+A1:2012

САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ 
 
Фосфатирани самонарезни винтове за 
фиксиране на гипсокартонени плоскости към 
стоманени профили

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

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

• Защита от корозия. Фосфатирани самонарезни винтове.

• Пожарна безопасност. Изпитвани в противопожарни 
системи с обявена огнеустойчивост.

• Маркировка на профила. Описанията на профилите 
улесняват идентификацията на продукта.

Винтовете трябва да се съхраняват на закрито. Не трябва да 
се излага на пряко въздействие на атмосферните условия. 
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 14566:2012 Механични свързващи елементи 
за конструкции от гипсокартонени плоскости. Определения, 
изисквания и методи на изследване.“

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

САМОНАРЕЗНИ ВИНТОВЕ

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.

ПРЕДИМСТВА

Размери Вид опаковка Количество в опаковка Количество в групова опаковка

[mm] [бр.] [бр.]

3,5 x 25 Кашон 1000 18000

3,5 x 35 Кашон 1000 12000

3,5 x 45 Кашон 500 6000

3,5 x 55 Кашон 500 6000
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