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Palėpės konstrukcija. Pakaba „L-350 PRO“ yra skirta 

pakabinti iš CD 60 profilių sudarytas konstrukcijas. Dėl jos 

ilgio ir standumo palėpės konstrukcijas galima atitraukti 

nuo konstrukcijos sijų net iki 30 cm ir gautoje erdvėje padėti 

papildomai iki 30 cm storio vatos sluoksnį. Gali būti naudojama 

ant horizontalių ir įstrižų paviršių.

Plokštė + Profilis + Masė + Priedai = NORGIPS sprendimai

Profesionali, sisteminė, 350 mm ilgio palėpių pakaba yra 

pagaminta iš 0,8 mm storio cinkuotos skardos.  

Karkasinės metalo konstrukcijos elementas, atitinkantis  

PN-EN 13964:2014-05 standartą.

Medžiaga DX51D + Z100

Nominalusis skardos storis [mm] 0,8

Antikorozinė apsauga Galvanizuotas plienas

Patvarumas B klasė

Reakcija į ugnį A1

Leidžiama nominalioji apkrova [N] 297

Ardančioji apkrova [N] 744

PALĖPIŲ PAKABA „L 350“ 
 
CD 60 profilių tvirtinimo palėpių pakaba

TECHNINIAI DUOMENYS

GAMINIO APRAŠYMAS TAIKYMO SRITYS 
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• Sistemiškumas. Išbandytas sauso užstatymo sistemose 

„NORGIPS“.

• Ilgis 350 mm. Po gegnėmis galima įdėti iki 300 mm vatos.

• Standumas. Pakaba yra pagaminta iš 0,8 mm storio 

skardos, turi pakabą pakietinančius griovelius, todėl 

užtikrina konstrukcijos stabilumą.

• Lankstus taikymas. Pakabinimo aukštį galima reguliuoti 

nuo 50 iki 300 mm.

• Inovatyvumas. Turi atlenkiama kabliuką, kuris palaiko 

mineralinę vatą ir palengvina išdėstymą.

• Priešgaisrinė sauga. Naudojama deklaruotos atsparumo 

ugniai klasės iki REI 60 sistemose.

• Ženklinimas. Aprašymai, padedantys identifikuoti gaminį.

Pakabas laikykite patalpose.

Saugokite nuo tiesioginių oro sąlygų. Priedus naudokite pagal 

gamintojo rekomendacijas ir projekto gaires. Dėl kitų taikymo 

sričių pasitarkite su projektuotoju.

PN-EN 13964:2014-05 Metaliniai karkasų komponentai 

sistemoms iš gipso kartoninių plokščių. Apibrėžtys, reikalavimai 

ir bandymo metodai.

Eksploatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje  

www.norgips.lt

PALĖPIŲ PAKABA „L 350“

MATMENYS IR PAKUOTĖ

NURODYMAI PAPILDOMA INFORMACIJA 

NORGIPS sp. z o.o. 
Ukmergės g. 369A 
LT-12142 Vilnius 
Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik 

gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų 

turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato 

konkrečios taikymo srities. Mes nuolat 

tobuliname ir vystome siūlomus produktus, 

todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis 

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys 

negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus 

reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite 

su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos 

atstovu.

PRANAŠUMAI

Grupinė pakuotė Vienetų skaičius grupinėje pakuotėje

[vnt.]

kartono dėžė 100

Leidimas: 2022 m. rugsėjis


