
accesează site-ul nostru
scanând codul QR www.liders.ro

ianuarie 2021

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428

ofce@liders.ro

Prol metalic obținut prin prolare la rece, din oțel zincat protejat la suprafață cu un strat metalic 
de zinc (Z).

3. Certicare

  

Prolele metalice CW se folosesc în construcții de interior pentru realizarea structurii metalice de 
susținere a panourilor de gips-carton. Prolele metalice CW se folosesc la realizarea 
tencuielilor/placărilor tavanelor false și lucrărilor decorative.

2. Utilizare

Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 14195 - ”Componentele structurii 
metalice pentru sistemele de plăci de gips-carton.”

4. Date tehnice

1. Descriere

Evaluarea conformității produsului este realizată prin controlul producției în fabrică și prin încercări 
de tip, realizate în laboratorul IME - Urban INCERC Sucursala Cluj Napoca.
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Compoziție Oțel zincat DX 51 D Z

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

-

350Rezistența la tracțiune N/mm²

Masa stratului de zinc 100g/m²

Grosime 0,50mm

Înveliș zinc Z100-

Prol montant CW 75
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4. Date tehnice

Reacție la foc A1

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

-

minim 10%Alungirea la rupere %

Baza prol 75mm

Înălțime prol 40; 38,5mm

Lungime prol 3; 4m

Abateri de la grosime ±0,08mm

Abateri de la lungimea prolului ±0,05mm

Rezistența la foc 15minute

4. Depozitare

Coletele cu prole metalice pentru gips-carton se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură 
constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului. Depozitarea prolelor, în cazul în care se 
face la exterior, trebuie asigurată a se face sub un acoperiș protector de intemperii și asigurându-se 
ventilarea permanentă a prolelor. Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală 
sau pe suport special construit.
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