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Naudojamas įrengiant pakabinamąsias lubas, palėpių 
konstrukcijas ir sienų apdailą. Naudojamas su UD 30 
sieniniais profiliais sudaro sausos statybos sistemos NORGIPS 
konstrukciją.

Profiliai, pagaminti iš 0,55 mm storio skardos, yra naudojami 
sistemose, kurių deklaruota ugnies atsparumo klasė iki REI 
120. Profilis yra naudojamas kartu su priedais, kurie užtikrina 
dideles konstrukcijų įrengimo galimybes.

Plokštė + Profilis + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai

Sisteminis lubų profilis, pagamintas iš 0,55 mm storio cinkuotos 
skardos. Plotis – 60 mm.

Tempiamasis stipris [N/mm2] 285

Degumo klasė A1

TECHNINIAI DUOMENYS

GAMINIO APRAŠYMAS TAIKYMO SRITYS 

PROFILIS CD 60  
skardos storis 0,55 mm 
 
Lubų profilis 

Brėžinys / matmenys
Paskirtis / 

taikymo sritys
Skardos 

rūšis

Nominalus 
skardos storis 

[mm]
Cinkuotas

Antikorozinė   
klasė

Gipso kartono 
plokščių 

konstrukcijos 
/ pastatų 
patalpos

DX51D 0,55 Z140 C1, C2
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• Sistemiškumas. Išbandytas sausos statybos sistemose 

NORGIPS.

• Didesnis standumas. Mažesnė įtrūkimo rizika – 

pagamintas iš 0,55 mm storio skardos.

• Priešgaisrinė sauga. Išbandytas deklaruoto atsparumo 

ugniai priešgaisrinėse sistemose.

• Garso izoliavimas. Rekomenduojama naudoti garso 

izoliavimo sistemose.

• Patikimas sraigtų įsukimas į profilį. Tvirtinimas prie  

0,55 mm skardos.

• Profilių ženklinimas. Profilių aprašymai, padedantys 

lengvai identifikuoti gaminį.

Naudokite profilius pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto 

gaires. Dėl kitų taikymo sričių pasitarkite su projektuotoju

Standartai: LST-EN 13964:2014 Pakabinamosios lubos. 

Reikalavimai ir bandymo metodai; LST-EN ISO 12944-

2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų antikorozinė 

apsauga apsauginėmis dažymo sistemomis. 2 dalis. Aplinkų 

klasifikavimas.

Eksploatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje  

www.norgips.lt

PROFILIS CD 60, skardos storis 0,55 mm

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

Ilgis* Grupinė pakuotė [vnt.] Vieneto svoris

(m] Didelis ryšulys Mažas ryšulys [kg/m]

2,6 192 16 0,52

3 192 16 0,52

4 192 16 0,52

* Kiti matmenys, pvz., priderinti prie patalpos matmenų iki 10 m, gaminami pagal užsakymą.

Leidimas: 2022 m. rugsėjis


