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Beltéri használatra, gipszkartont tartó szerkezet részeként. 
A biztonsági rugós gyorsfüggesztőt CD 60 profilok (amelyek 
a függesztett álmennyezetek szerkezetét alkotják) vízszintes 
elemekhez (pl. födémhez) való rögzítéséhez használják 
függesztő pálcák segítségével. A profilhoz kapoccsal rögzített 
összekötő. A függesztő segítségével egyszintű szerkezet esetén 
150 mm feletti, kétszintű szerkezet esetén pedig 180 mm feletti 
függesztési távolságot lehet elérni. 

Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS rendszer

A biztonsági rugós gyorsfüggesztő 0,7 mm vastag, horganyzott 
acéllemezből készül. A tartozékok csoportjába tartozó 
rendszertermék. A függesztő pálcával komplett függesztő 
rendszert alkot álmennyezetekhez. A PN-EN 13964: 2014-05 
szabványnak megfelelő fém vázszerkezeti elem.

Anyag DX51D

Névleges lemezvastagság [mm] 0.7

Korrózióvédelem fajtája Galvanizált acél

Tartósság B osztály

Tűzvédelmi osztály A1

Megengedett hasznos teher [N] 326

Szakítóerő [N] 853

BIZTONSÁGI RUGÓS 
GYORSFÜGGESZTŐ 
 
Biztonsági rugós gyorsfüggesztő CD 60  
profilok rögzítéséhez

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A TERMÉK LEÍRÁSA ALKALMAZÁSA 
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• Rendszerelem. NORGIPS szárazépítési rendszerekben 
bevizsgált.

• Biztonságos használat. 0,7 mm vastag, horganyzott 
acéllemezből készül.

• Tűzbiztonság. Tűzvédelmi rendszerekben bevizsgált, 
deklarált tűzállósággal.

• Jelölés. A termék azonosítását megkönnyítő felíratok.

A függesztőt zárt térben kell tárolni.

Nem szabad kitenni az időjárás közvetlen hatásainak.  
A tartozékokat a gyártó ajánlásainak valamint a terv 
utasításainak megfelelően kell felhasználni.  
Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

Szabvány: PN-EN 13964:2014-05 “Fémkeretes elemek 
gipszkartonlemez-rendszerekhez. Fogalommeghatározások, 
követelmények és vizsgálati módszerek.”

A teljesítménynyilatkozatok a www.norgips.eu/hu weboldalon 
érhetők el.
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Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak 
termékleírások. Ezek általános iránymutatások, 
amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon 
alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét 
alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és 
fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket, 

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes 
értesítés nélküli megváltoztatására.  
A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen 
követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek 
kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával /  
a Norgips képviselőjével.
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