
Accesoriu metalic pentru gips-carton

Descrierea produsului

Tija Rigips® cu cârlig este un accesoriu metalic

realizat din sârma galvanizată din oţel zincat

DX51D+Z conform standardului SR EN 

13964:2014.

Tija Rigips® are unul din capete îndoit în forma

unui cârlig pentru a ajuta la prinderea cu piesa

de prelungire tijă montată în profilele metalice.

Accesoriul metalic este disponibil în mai multe

tipuri de lungime diferită: 125, 250, 500, 750,

1000 mm.

Domeniul de utilizare

Tija Rigips® cu cârlig se utilizează în lucrări de

construcţie la clădiri drept component al structurii

metalice, în combinaţie cu plăci de gips-carton,

pentru realizarea structurii de plafon suspendat.

Tija Rigips® cu cârlig se utilizează alături de

piesa de prelungire tijă şi tija cu ochi pentru

reglarea înălţimii plafonului suspendat.



Caracteristici tehnice

Reacţie la foc : Clasa A1

Capacitate portantă: 0,5 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanţe periculoase : NPD

Acoperire cu zinc: Z100

Împachetare

100 bucăţi/cutie

Dimensiuni

Diametru tija:

ØD: 4 mm

Raza interior: 

R: 30°

Lungime:

L: 125/ 250/ 500 / 750/ 1000 mm
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Depozitare

Paleţii, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează

în interior, în încăperi uscate, cu temperatură

constantă şi o minimă ventilaţie pentru evitarea

condensului. Zona de depozitare trebuie să fie

ferită de agenţi de oxidare puternici, pulberi, praf

sau alţi contaminanţi.

Paleţii şi cutiile cu accesorii nu se depozitează

niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil,

rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau

chituci de lemn, respectându-se distanţele

maximale dintre aceştia sau dintre aceştia şi

marginile paletului respectiv:

• Max. 60 cm de la capătul paletului

• Max. 180 cm între suporţi
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a Nu se recomandă depozitarea paleţilor sau a

cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de

condiţiile de expunere. Nu se recomandă

depozitarea sub folie cu permeabilitate

scăzută.

Dacă stocarea paleţilor sau a cutiilor cu

accesorii este improprie, în cazul pătrunderii

apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al

umidităţii este posibilă apariţia oxidării roşii

(rugina oţelului) care afectează calităţile

accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă

păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite

canturi cu colţuri ascuţite, în ambalajul

original, pentru a evita posibilele accidentări

(înţepări) cu acestea.

http://www.rigips.ro/

