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Hyrje

Patinimi
Në lidhje me kërkesat e sipërfaqes dhe cilë-
sisë në ndërtimin e thatë, patinimi i sipërfaqes 
shpeshherë konsiderohet si pjesa më e vështirë 
e procesit për t’u realizuar. Kërkesat e klientëve 
në punimet e ndërtimit janë rritur gjatë viteve të 
fundit. Nivelet e detyrueshme të cilësisë së sipër-
faqes së pllakës së gipsit për t’u përmbushur janë 
nga Q1 deri në Q4 që janë prezantuar edhe tek 
standardet e ndërtimit; megjithatë, ato duhet të 
dish t’i përpunosh.

Në këtë manual ofrohen njohuritë e nevojshme 
teorike dhe jepen parimet e rëndësishme prak-

tike për përpunimin e sipërfaqeve me cilësi të 
lartë me qëllim harmonizimin e shkëlqyer të ma-
terialeve Knauf për punime eficente dhe profe-
sionale. Këtu përshkruhen teknika praktike dhe 
ofrohet konsulencë teknike të përmbledhura nga 
specialistët e patinimit më me përvojë në Knauf.

Së fundi, manuali i kompetencës së patinimit të 
sipërfaqes Knauf përfshin të gjitha udhëzimet dhe 
standardet e nevojshme për të cilat një specialist 
duhet të ketë njohuri me qëllim që të garantojë 
një projektim dhe realizim profesional të patin-
imit të sipërfaqes.



Hyrje

Stukot 
Koncepti i stukove i referohet një numri të madh pro-
duktesh, të cilat, megjithatë, kanë fusha të ndryshme 
përdorimi.
Në përputhje me standardin EN 13963 stukot nda-
hen në stuko mbushëse, mbuluese dhe patinimi:
• Stukoja mbushëse shërben për mbushjen e bash-
kimeve të pllakave të gipsit pa shiritin fugëmbulues;
• Stukoja mbuluese shërben për shtrirjen e shiritit 
fugëmbulues tek këndet e pllakave të gipsit;
• Stukoja e patinimit shërben për mbulimin e të 
gjithë sipërfaqes në një ose disa shtresa të holla për 
të realizuar një patinim përfundimtar të lëmuar të 
sipërfaqes para lyerjes me bojë.

Llojet e stukove 
Stukot e patinimit janë të gjithë materialet që apliko-
hen në një trashësi prej 0 deri në 1 mm mbi pllakën 
e gipsit, mbi sipërfaqe të përfunduara ose mbi sipër-
faqe të tjera minerale. Materialet që mbulohen në 
shtresa >1 mm janë stuko mbushëse gjithashtu të 
quajtura suva shtresëhollë (për shembull, Knauf 
Multi-Finish).
Ka tre lloje stukosh:
• Stuko që thahen në ajër (të gatshme)
• Stuko ngurtësuese me bazë gipsi
• Stuko me bazë çimentoje
Stukot që thahen në ajër konsistojnë në tretës po-
limeri si agjent lidhës me mbushës mineral shumë të 
hollë dhe substanca stabilizuese. Ngurtësimi arrihet 
nëpërmjet procesit të tharjes. Uji që përmban mate-
riali avullon nëpërmjet tharjes duke bërë kështu që 
pjesëzat e polimereve të tretura të amalgamohen me 
njëra-tjetrën dhe me substancën mbushëse.

Stukot ngurtësuese me bazë gipsi konsistojnë në një 
gips shumë të imët special (një gjysëm hidrat special 
kalcium sulfati) si agjent lidhës, dhe në përgjithësi 
e kombinuar me një polimer dhe mbushës mineral 
të hollë. Këto stuko janë të disponueshme në formë 
pluhuri në thasë dhe duhet të përzihen me ujë në 
kantier.   
Mund të ketë kohë të ndryshme ngurtësimi në varësi 
të pëzierjeve për stukot me bazë gipsi. Për këtë ar-
sye, masat në përputhje me standardin EN 13963 
ndahen në kategoritë si në vijim:
• Stuko që ngurtësohen shpejt me periudhë ngurtë-
simi nga 20 deri në 60 minuta;
• Stuko që ngurtësohen normalisht me periudhë 
ngurtësimi nga 60 deri në 180 minuta;
• Stuko që ngurtësohen ngadalë me periudhë 
ngurtësimi më të madhe se 180 minuta;
Linja e prodhimit Knauf përfshin gamën e plotë të 
prodhimit duke përfshirë të dyja stukot e gatshme 
mbuluese dhe produktet në formë pluhuri. Stu-
kot mbuluese nuk përdoren vetëm për patinimin e 
bashkimeve tek pllakat e gipsit, por gjithashtu për 
riparimin dhe çarjen e sipërfaqeve, mbushjen e vri-
mave, për krijimin e strukturës dhe shtresave përfun-
dimtare.

Stukot e gatshme 
Knauf janë testuar e 
certifikuar në 
institutin Rosenheim 
Bau Biologie, Gjermani.



Lagështi 
relative

Temperatura ° C
16 21 27 32

90% 4-1/2 ditë 3 ditë 49 orë 36 orë

85% 3 ditë 2 ditë 34 orë 25 orë

80% 2-1/4 Ditë 38 orë 27 orë 19 orë

70% 38 orë 26 orë 19 orë 14 orë

60% 29 orë 20 orë 14 orë 10 orë

50% 24 orë 17 orë 12 orë 9 orë

40% 20 orë 14 orë 10 orë 7 orë

30% 18 orë 12 orë 9 orë 6 orë

20% 16 orë 11 orë 8 orë 5 orë

10% 14 orë 10 orë 7 orë 4 orë

0% 13 orë 9 orë 6 orë 4-1/2 orë
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Hyrje

Stukot e gatshme
• Stukot e gatshme mbuluese Knauf përdoren për punime 
patinimi të brendshme dhe nuk janë të përshtatshme për 
jashtë.
• Stukot e gatshme mbuluese Knauf janë me bazë vinili 
dhe janë parapërgatitur  në një masë homogjene pas 
një trajtimi të veçantë.
Këto parapërzihen në mënyrë të veçantë në një konsis-
tencë kremoze dhe të lëmuar kryesisht pa krater që kri-
jon flluska ajri. Kjo mundëson garantimin e një pune me 
cilësi të lartë, dhe njëkohësisht kursen kohë dhe para.
• Në kantier nuk ka nevojë për ujë sepse stukot e 
gatshme Knauf janë gati për përdorim.
• Ju duhet të merrni vetëm sasinë e duhur të stukos, dhe 
më pas të mbyllni kovën – stukoja e gatshme Knauf nuk 
do të thahet dhe nuk do të ketë mbeturina.
• Stukot e gatshme Knauf paraqesin veti shumë të mira 
lëmuese dhe ngjitëse, dhe mund të përpunohen njëlloj 
shumë mirë qoftë me dorë dhe me makineri.
• Stukot e gatshme Knauf janë ideale për t’u përdorur 
me të gjitha pllakat e gipsit, që janë prodhuar në për-
puthje me kërkesat EN520.
• Stukot e gatshme Knauf mund të përdoren gjithashtu 
për sipërfaqe të mureve të thata shumë forta, prej betoni 
dhe të suvatuara. Sipërfaqet duhet të jenë të pastra dhe 
pa yndyrë ose të trajtuara me një astar të përshtatshëm.
• Stukot e gatshme Knauf mund të lyhen me bojë dhe të 
përdoren për strukturim.
• Temperatura e ambjentit dhe e materialit duhet të jetë 
të paktën 10º C. 
• Stukot e gatshme nuk mund të ngrohen artificialisht.

Stukot e gatshme Knauf 
mund të përdoren pasi janë 
ngrirë dhe shkrirë.
Në rast se stukoja e gatshme ka ngrirë gjatë trans-
portit, ajo duhet të shkrihet në temperaturën e am-
bjentit. Një shtresë uji dhe ngjitëse mund të krijohet 
lart në kovë. Përmbajtja e kovës duhet përzier me-
njëherë, dhe më pas stukoja mund të përdoret.

Kujdes!

• Ngrirja dhe shkrirja e përsëritur e produktit 
dobëson vetitë e tij dhe ul kohën e magazinimit.
• Përpara hedhjes së çdo shtrese, prit para se të 
thahet shtresa paraardhëse.
• Sipërfaqja e trajtuar me stukot e gatshme Knauf 
nuk duhet mbuluar asnjëherë me pluhur ngurtë-
sues me bazë gipsi. Ndërsa stukot e gatshme Knauf 
mund të përdoren mbi sipërfaqen e mbuluar me 
pluhur ngurtësues me bazë gipsi pa asnjë problem.
• Stukot e gatshme Knauf nuk mund të përdoren 
në mure të ekspozuara për një kohë të gjatë në 
lagështirë.

Koha e tharjes

• Stukot e gatshme mbuluese Knauf janë të tipit me 
tharje, dhe jo kimikisht produkte ngurtësuese (pluhur). 
Kjo do të thotë se lagështia dhe temperatura ndikojnë 
në kushtet e tharjes.
• Referuar kushteve të tharjes ka shumë rëndësi 
trashësia e veshjes. Tek patinimi i bashkimeve trashë-
sia e veshjes varet nga forma e këndeve të panelit 
të gipsit të përdorur si edhe nga hapësira midis pa-
neleve.
• Stukot e gatshme Knauf (shih tabelën e përdorimit 
të produktit) mund të përdoren për trajtimin e bash-
kimeve të pllakave të gipsit me kënde AK dhe shiritin 
fugëmbulues.
• Tek godinat e mbyllura duhet te sigurohet një ajros-
je e përshtatshme për të ulur lagështinë relative të 
ajrit, dhe përsëri ajri mund të përthithë lagështi.
• Nuk këshillohet te shtohet pluhur gipsi tek stukoja e 
gatshme për të ndryshuar kohën e tharjes

Koha e tharjes për stukot e gatshme bashkuese nën shiritin fugëmbulues prej letre
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Linja e stukove

*** shumë mirë; ** mirë; * e papërshtatshme

Linja e stukove

Zgjidhni stukon e përshtatshme 
për nevojat tuaja

Çfarë duhet të kihet parasysh kur 
përzgjidhet produkti më i përshtatshëm 
për një punë të caktuar?

Për të përzgjedhur produktin më të mirë për një punë të veçantë 
ju duhet të mendoni se cili patinim është projektuar dhe cilat 
janë rezultatet e dëshiruara. Me rëndësi është të kuptohet nëse 
punimet do të kryhen me dorë apo me makineri, për shembull, 
me një sprucues pa ajër.

Uniflott            Fugenfüller              Q-Filler      Multi-Finish       Super Finish      Fill & Finish          Finitura

Kënd HRAK 
me shirit Kurt

Kënd AK 
me shirit letre

Patinimi i vidave

Stukimi i këndoreve 
metalilke

Elet këndore me letër

Patinimi i sipërfaqes së 
pllakës gipsit

Patinimi i sipërfaqes së 
suvatuar dhe prej betoni

Vendosja e shtresës së 
hollë <1 mm

Strukturimi

Korrigjim i çarjeve 
 



Linja e stukove

Produkti                                Përshkrimi                           Përdorimi                     Veçoritë                                  Trajtimi

Uniflott
- ngurtësuese
- pluhur
- me bazë gipsi
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q1 në Q2

Uniflott Imprägniert
- i qëndrueshëm ndaj 
lagështirës
- ngurtësuese
- pluhur
- me bazë gipsi
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q1 në Q2

Fugenfüller leicht
- ngurtësuese
- pluhur
- me bazë gipsi
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q1 në Q2
 

Stuko Fireboard 
- ngurtësuese
- pluhur
- me bazë gipsi
- për të mbajtur 
lagështirën e tepërt
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q1 në Q4

Multi-Finish/M
- ngurtësuese
- pluhur
- me bazë gipsi
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q4
 

- Për kënde HRAK dhe HRK
Trajtim i bashkimeve të 
pllakës gipsit pa shiritin 
fugëmbulues
- Për mbushje të rëndë 
dhe riparim të plasaritjeve 

 
- Për kënde HRK dhe 
HRAK të pllakës së 
gjelbër kundër lagështirës 
trajtim i bashkimeve të 
pllakës gipsit pa shirit 
fugëmbulues në ndërtesa 
me shumë lagështirë 

- Për kënde AK
Trajtim i bashkimeve të 
pllakës gipsit me shiritin 
Kurt 

 
- Për trajtim të bashki-
meve me një shirit me 
fibër xhami dhe patinim 
të plotë të sipërfaqes së 
pllakës gipsit Fireboard 

- Për mbulim të plotë të 
pllakës së gipsit, suvasë 
dhe betonit
- trashësi deri në 20 mm
- për sipërfaqe veçanërisht 
të lëmuara dhe për teknika 
patinimi 

- Ngurtësimi kryhet në 
procesin e lidhjes
- Fortësi shumë e lartë
- Ngjyra: bezhë 

- Ngurtësimi kryhet në 
procesin e lidhjes
- kundër ujit
- ngjyrë e gjelbërt e GKBI/
GKFI në ngjyrën e kartonit 
(boja gjelbërt në kontakt 
me ujin, ngjyra e pluhurit 
të thatë: bezhë) 

- Ngurtësimi kryhet në 
procesin e lidhjes
- Ngjyra: qumështi 
- Të përzihet deri në 
nivelin e ujit

- Ngurtësimi kryhet në 
procesin e lidhjes
- për kapacitet të fortë 
absorbimi të pllakave 
Fireboard, e përshtatshme 
për mbajtjen e lagështirës
- Ngjyra: qumështi 

- Ngurtësimi kryhet në 
procesin e lidhjes
- Shumë fleksibël
- Ngjyra: qumështi
- mund të nivelohet në 
ndriçim
- tërhiqet në zero
- Multifinish M: me trajtim 
automatik me PFT RITMO 

- Të përzihet deri në nivelin 
e ujit
- Trajtim me dorë me një mistri 
ose shpatull stukimi
- Periudha e trajtimit nga 
përzierja deri në fillim të 
ngurtësimit - rreth 45 minuta

- Të përzihet deri në nivelin 
e ujit
- Trajtim me dorë me një 
mistri ose shpatull patinimi të 
mprehtë
- Periudha e trajtimit nga 
përzierja deri në fillim të 
ngurtësimit - rreth 45 minuta

- Trajtim me dorë me një 
mistri ose shpatull patinimi të 
mprehtë
- Periudha e trajtimit nga 
përzierja deri në fillim të 
ngurtësimit - rreth 45 minuta

- Të përzihet deri në nivelin 
e ujit
- Trajtim me dorë me një mistri 
ose shpatull patinimi të mprehtë
- Periudha e trajtimit nga 
përzierja deri në fillim të 
ngurtësimit - rreth 45 minuta

- Të përzihet deri në nivelin 
e ujit
- Trajtim me dorë me një mistri 
ose shpatull patinimi të mprehtë
- Periudha e trajtimit:  brenda 
30 minutave nga përzierja të 
fillohet të përpunohet, të hapet, 
dhe të lëmohet;
të nivelohet pas afrs. 50 min.



Produkti                                Përshkrimi                           Përdorimi                     Veçoritë                                  Trajtimi

Super Finish
-Stuko e gatshme
-me kohë tharje
-me bazë polimeri
-Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q2 në Q4
 

Fill & Finish
-Stuko e gatshme
-me kohë tharje
-me bazë polimeri
-Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q1 në Q4
 

Dust Control
-Stuko që krijon pak 
pluhur
-E gatshme
-me kohë tharje
-me bazë polimeri
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q3 në Q4

Finitura
-Për një rezultat final të 
sipërfaqes si mermer
-Stuko që krijon pak pluhur
-E gatshme
-me kohë tharje
-me bazë polimeri
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q3 në Q4

Pro Spray
-Konsistencë e lëngshme 
- E gatshme
-me kohë tharje
-me bazë polimeri
- Për sipërfaqe me cilësi 
nga Q3 në Q4

Stuko Safeboard
-Stuko bashkuese
-Në formë pluhuri
-Mbi bazë suvaje
-Neutralizon rrezet X
-Për sipërfaqe të cilësisë Q1

-Ideale për aplikimin e 
shtresës përfundimtare
-E përshtatshme në 
veçanti për sipërfaqet e 
pllakës së gipsit
-Trashësia e këshilluar e 
shtresës deri në 1 mm 

-Për këndet AK
Trajtimi i bashkimeve në 
pllakën e gispit me shirit 
fugëmbulues  letre
-Për mbulim të plotë të 
pllakës së gipsit, suvasë 
dhe betonit 

 
Veçanërisht e për-
shtatshme për riparimin 
e ndërtesave dhe për 
punime rinovimi duke 
qenë se nuk krijon shumë 
pluhur 

-Për të aplikuar një shtresë 
patinimi shumë të hollë
-Trashësia e këshilluar e 
shtresës <0.5 mm 

 
-E krijuar posaçërisht për 
aplikim me rrul dhe pa 
ajër 

-Për patinimin e bazës 
Knauf Safeboard pa shiritin 
armues 

-Procesi i tharjes kryhet 
me avullimin e ujit
-Konsistencë kremoze
-Rrëshqitje dhe aplikim 
shumë i lehtë
-Zmerilim i lehtë
-Densiteti 1.62 kg/l 

-35% më e lehtë se Knauf 
Super Finish
-tkurrje më e vogël
-zmerilim shumë i lehtë
-Procesi i tharjes kryhet 
gjatë avullimit të ujit
-Konsistencë kremoze
-Densiteti 1.10 kg/l 

-Përbërje unike, që krijon 
shumë herë më pak pluhur 
gjatë procesit të zmerilimit
-Formulim me peshë të lehtë
- Pastë patinimi me tharje
-Konsistencë kremoze
-Tkurrje më e vogël
-Grirje / Gërvishtje / 
Strukturim shumë i lehtë
-Densiteti 1.10 kg/l 

-Pas aplikimit arrihet 
një sipërfaqe që duket si 
mermer
-Mund të përdoret për të 
arritur efektin e sipërfaqes 
Stuko Veneciane
-Sipërfaqe e fortë
-Mund të përzihet me bojëra 

-Ofron një sprucim të gjerë, 
të vazhdueshëm nëpërmjet 
kokës sprucuese
-Konsistenca kremoze nuk 
bllokon kokën 

-Ngurtësimi kryhet në 
procesin e lidhjes
-Bojë e verdhë në ngjyrën e 
Safeboard-it
-Neutralizon rrezet X 

-Materiali mund të përdoret direkt 
nga kova
-Këshillohet të përzihet para 
përdorimit
-Mund të shtohet ujë për një 
konsistencë më të lëngshme
-Aplikimi me shpatull patinimi të 
mprehtë, rrul boje ose me sprucues 
pa ajër
-Letra zmerile e këshilluar Nr. 240

-Materiali mund të përdoret direkt 
nga kova
-Këshillohet të përzihet para 
përdorimit
-Mund të shtohet ujë për një 
konsistencë më të lëngshme
-Aplikimi me shpatull patinimi të 
mprehtë, rrul boje ose me sprucues 
pa ajër
-Letra zmerile e këshilluar Nr. 240

-Materiali mund të përdoret 
direkt nga kova
-Këshillohet të përzihet para 
përdorimit
-Mund të shtohet ujë për një 
konsistencë më të lëngshme
-Aplikimi me shpatull patinimi 
të mprehtë, rrul boje ose me 
sprucues pa ajër
-Letra zmerile e këshilluar Nr. 240

-Materiali mund të përdoret 
direkt nga kova
-Këshillohet të përzihet para 
përdorimit
-Pas përhapjes, sipërfaqja e 
thatë duhet të nivelohet me 
shpatull patinimi të mprehtë
-Nuk nevojitet grirje /gërvisjht-
je/strukturim final

-Mund të aplikohet me 
sprucues të ndryshëm pa ajër
-Pas hedhjes në sipërfaqe 
duhet të nivelohet me teh 
lëmues patinimi 80cm
-Nëse duhet zmerilimi të 
përdoret Letra zmerile Nr. 240

-Të përzihet deri në nivelin e ujit 
dhe të lihet të zhytet
-Trajtim me dorë me një mallë 
ose shpatull patinimi të mprehtë
-Periudha e trajtimit nga 
perzierja deri në procesin e 
ngurtësimit – rreth 45 minuta.

Linja e stukove



Aksesorë dhe vegla

Aksesorë dhe vegla

Për të kryer punimet e patinimit në mënyrë efektive 
këshillohet të punohet me vegla profesionale. Kjo ju 
mundëson të punoni më shpejt dhe të arrini një re-
zultat më të mirë.
Filozofia e linjës së veglave dhe aksesorëve Knauf 
shfaqet me ndërthurjen e përdorimit të lehtë dhe 
rezultatit të shkëlqyer. Përzgjedhja e veglave bazo-

het gjithmonë mbi këtë standard. Disa produkte nuk 
njihen ose ndoshta nuk vlerësohen ashtu siç duhet 
në tregjet lokale. Ndoshta paraprakisht duhet marrë 
parasysh metoda e përpunimit. Megjithatë, qëllimi 
mbetet i njëjti: si të punosh në mënyrë më efiçente, të 
kënaqshme dhe të lehtë! Urdhëroni një ofertë Knauf 
për një cilësi më të lartë pune.

Shpatull patinimi me kaçavidë

-Për të shtrirë shiritin fugëmbulues
-Stukim i vidave
-Formë e rrumbullakët për patinim 
më të lehtë të pjesëve të brendshme 
të këndeve

Teh lëmues patinimi

-I krijuar posaçërisht për 
përpunimin e stukove të 
gatshme
-Tehu fleksibël mundëson lëmim më të lehtë
-Manovrim i lehtë
-Këshillohet të përdoret nëse stukoja e gatshme është 
aplikuar me një rrul ose me sprucues pa ajër
-E disponueshme në gjatësi 45cm, 60cm, 80cm dhe 100cm

Shpatull për patinimin e këndeve të jashtme

-E krijuar posaçërisht për 
përpunimin e këndeve të jashtme
-Lëmim i të dyja anëve 
të këndit njëkohësisht

Mallë zvicerane me një mbajtëse

-Për lëmimin e këndeve 
HRAK/SK/SFK/VK të trajtuara 
me stuko në formë pluhuri

Zgjatues për tehun lëmues të patinimit

-Mundëson lëmimin e sipërfaqes 
së tavaneve pa shkallë
-I përshtatshëm për të gjitha 
dimensionet e tehut

Shpatull për patinimin e këndeve të brendshme

-E krijuar posaçërisht për përpunimin 
e këndeve të brendshme
-Lëmim i të dyja anëve të këndit 
njëkohësisht
-Nuk krijon shenja gërvishtje 
në stuko



ToolsTools

Mallë Jet

-Për patinimin e vidave në panele 
gipsi të perforuara për tavan
-Vrimat në shpatull janë krijuar 
posaçërisht për të lehtësuar 
patinimin e vidave

Roller për kënde të jashtme

-Për ele këndore me letër 
që shtypen në vend
-Vendosje e shpejtë
-Shumë e lehtë në përdorim

Hinka

E përshtatshme në mënyrë ideale për vendosjen e shpejtë të eleve këndore me letër

-Dozim i saktë i stukos së gatshme në profilin këndmbrojtës
-E përshtatshme për profilet e brendshme dhe të jashtme, 
profile me kënde të drejta dhe të rrumbullakëta
-Punë e shpejtë dhe e pastër
-Konsum ekonomik i stukos

Shpatull patinimi Jet

-Për lëmimin e stukos 
mbi panele gipsi të 
perforuara për tavan
-Mbulimi special në teh nuk 
dëmton panelet e tavanit gjatë 
procesit të lëmimit

Lëmues dore me rrjetë lëmimi Abranet

-Vegël me vakum për 
pastrimin efektiv të pluhurit 
-Pastrim i lehtë
-Jetëgjatë

Aksesorë dhe vegla



Shiritat fugëmbulues

Knauf shiritat fugëmbulues

Funksioni i shiritit fugëmbulues është që të forcojë 
këndet e pllakës së gipsit tek bashkimet. Në treg 
ofrohen katër lloje shiriti fugëmbulues, të cilët 
ndryshojnë pjesërisht për shkak të llojit të materi-
alit dhe veçorive teknike:
• Shirita garze;
• Shirita me fibër xhami;
• Shirita letre;
• Shirit Knauf Kurt;

Shiritat prej garze dhe prej fibre xhami ofrojnë 
mbrojtjen minimale kundër plasaritjeve. Këto lloj 
shiritash funksionojnë vetëm kur zgara tërhiqet në 
një gjatësi të caktuar. Kjo do të thotë se para se të 
arrihet kjo tërheqje tek bashkimi mund të krijohet 
një plasaritje.

Nëse shiriti prej garze përdoret në këndet HRAK, 
shiriti fugëmbulues krijon një kavitet në mes të kën-
dit. Këtu tashmë parashikohet një gabim në patinim.
Shiritat prej fibre xhami janë pak më të mirë për 
mbrojtjen kundër plasaritjeve. Përparësia kryesore 
është aplikimi më i lehtë me stuko bashkuese. Shiri-
tat prej fibre xhami këshillohen për stukot e Knauf 
Fireboard për të realizuar mbrojtjen e duhur kundër 
zjarrit pa pjesë të djegshme.
Një stuko e përgatitur profesionalisht përforcohet 
gjithmonë me një shirit letre ose me shiritin fugëmbu-
lues Knauf KURT. Ndryshe nga materialet përforcuese 
prej fibre xhami dhe ato vetëngjitëse letra ka një 
forcë më të madhe elastike dhe mund të paranda-
lojë më mirë plasaritjet që mund të shkaktohen nga 
lëvizja e një ndërtese, duke zvogëluar kështu numrin 
e ankesave.



Shiritat garzë

-Mund të përdoren vetëm 
me stuko ngurtësuese
-Mbrojtje minimale kundër 
plasaritjeve

Knauf SHEETROCK ® Shiriti fleksibël metalik për këndet

-E perforuar veçanërisht ashpër letra nga ana e brendshme ofron një lidhje të qëndrueshme midis 
sipërfaqes së pllakës dhe stukos
-Letra shumë e lëmuar dhe e fortë nga ana e jashtme përmirëson qëndrueshmërinë e dëmtimit të 
letrës gjatë zmerilimit
-Çeliku i galvanizuar ofron një mbrojtje të fortë të këndit
-Çeliku është ngjitur me një ngjitës special, i cili parandalon shqitjen në rast lagështie
-Kënde të mprehta, ideal nëse sipërfaqet do të lyhen me dy ngjyra

Shiriti fugëmbulues prej letre

-Shumë mirë i përshtatshëm për t’u përdorur   
me stukot bashkuese të gatshme
-Letra speciale me sipërfaqe me pak push 
ofron një veprim më të mirë me stukon e gatshme
-letra e hollë por e fortë ofron një trajtim të fortë dhe të padallue-
shëm të bashkimit të pllakës
-trashësia e letrës siguron madje një absorbim të ekulibruar të ujit 
nga stukoja e gatshme, gjë që zvogëlon krijimin e flluskave
-Palosja në mes lehtëson trajtimin e këndeve
-Shiriti nuk griset, nuk tërhiqet, dhe nuk rrudhoset
-I krijuar për të garantuar ngjitjen më të mirë

Shiritta prej fibre xhami

-Përdoren për trajtimin e
 bashkimeve të pllakës Fireboard
-Mbrojtje minimale 
kundër plasaritjeve

Shiriti Knauf Kurt

-I krijuar posaçërisht që të përdoret me pluhurat ngurtësuese
-Ofron mbrojtjen më të mirë kundër plasaritjeve në lidhje me 
një patinim të thjeshtë pa disnivele
-Ai përbëhet nga një letër speciale dhe 
është palosur paraprakisht 
-Nëse gjithësesi tek këndet janë krijuar 
plasaritje, shiriti fugëmbulues Knauf 
Kurt i korrigjon ato falë 
fleksibilitetit të tij

Shiritat fugëmbulues



Elet këndore

Elet këndore
Elet këndore me letër
Elet këndore me letër janë pro-
dukte inovative dhe kanë disa për-
parësi për rezultate më të mira në 
krahasim me profilet tradicionale 
të veshura me alumin ose zink.
• Qëndrueshmëri e lartë e veshjes
• Veshja me letrën speciale krijon 
një lidhje optimale me sipërfaqen 
e pllakës dhe bojën – këndet nuk 
shkëlqejnë.
• Mbron kundër plasaritjes së 
shkaktuar nga lëvizja e ndërtesës 
(nuk ka plasaritje nga tkurrja).
• Çeliku i galvanizuar garanton 
një mbrojtje më të fortë ndaj dëm-
timeve.
• Më pak ankesa në lidhje me 
plasaritjen e sipërfaqes.

Më e lehtë në përdorim

Ideale për t’u vendosur me stu-
kot e gatshme
• Stukoja e gatshme mund të ap-
likohet direkt në anën e letrës së 
profilit
• Vendosje e shpejtë me Hinkën

*Shiko Kapitullin Patinimi i pllakës së gipsit – 
Këndet e brendshme/të jashtme

Elet këndore

Ele këndore me letër nga jashtë “Dallas”

Për kënde të jashtëme 90º. I përshtatshëm për çdo trashësi pllake.

Gjatësia:   3.05 m
A              16,0 mm
B              20,5 mm
C              20,5 mm
D              16,0 mm

Ele këndore me letër nga brenda “Las Vegas”

Për kënde të brendshëme 90º

Gjatësia:   3.05 m
A              16,0 mm
B              9,5 mm
C              9,5 mm
D              16,0 mm

Ele këndore me letër për cepa “Gappinger”

Për pllaka me trashësi 12,5 mm

Gjatësia:   3.05 m
A              12,7 mm
B              24,0 mm
C              32,0 mm

Ele këndore me letër nga jashtë e harkuar “Santa Fe” SLOC

Për kënde të jashtëme 90º. I përshtatshëm për çdo trashësi pllake.

Rreze:      19 mm
Gjatësia:   3.05 m
A              15,0 mm
B              19,0 mm
C              15,0 mm

Ele këndore me letër nga brenda e harkuar “Denver” SLIC

Për kënde të brendshëm 90º. Këshillohen të përdoren për kriteret “ambjent i pastër”. 
Lehtëson pastrimin e cepit.

Rreze:      19 mm
Gjatësia:   3.05 m
A              16,0 mm
B              16,0 mm



Në varësi të kritereve të pamjes së sipërfaqes për-
fundimtare Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Pro-
dukteve të Gipsit ka paraqitur katër nivele cilësie.

1. Niveli i cilësisë (Q1)

Për sipërfaqe pa kritere të pamjes dhe dekorit.
Patinimi i sipërfaqes në përputhje me Q1 përfshin 
mbushjen e bashkimeve midis pllakave të gipsit si 
edhe veshjen e pjesëve të dukshme të materialit për-
forcues.
Në kuptimin praktik kjo do të thotë të përdorësh 
Knauf Uniflott për këndet HRAK/HRK, Knauf Fu-
genfüller Leicht ose Knauf Fill & Finish, dhe shirit 
fugëmbulues prej letre për këndet AK.
Në këtë mënyrë, sipërfaqja e përpunuar është e për-
shtatshme për vendosjen e pllakave, paneleve edhe 
suvasë shtresëtrashë.

2. Niveli i cilësisë (Q2)

Për sipërfaqe me kritere “normale” muri dhe ta-
vani. Patinimi i sipërfaqes synon të zvogëlojë pjesën 
e damarëve, këndet e brendshme dhe të jashtme si 
edhe kalimin pa disnivele të materialeve përforcuese 
me sipërfaqen e paneleve. 
Patinimi i sipërfaqes në përputhje me Q2 përfshin 
trajtimin bazik të bashkimeve (Q1) si edhe nje vesh-
je shtesë derisa të arrihet kalimi pa disnivele tek 
sipërfaqja e panelit. Nuk duhet të ngelet e dukshme 

asnjë gjurmë patinimi apo shenjë stukoje. Në këtë 
rast këto vende duhen zmeriluar.
Në praktikë kjo do të thotë dy faza pune me 
zmerilimin e kalimeve të patinimit. Është e mundur 
të arrihen rezultate më të thjeshta dhe më të larta 
nëse aplikohet stuko e gatshme Super Finish ose Fill 
& Finish – shtresë rreth 30 cm e gjerë mbi bashkim.

Pavarësisht trajtimit të saktë të bashkimit në për-
puthje me standardin e cilësisë së sipërfaqes Q2 
bashkimet shpesh janë të dukshme pas lyerjes me 
bojë. Aftësitë e ndryshme thithëse të stukove bash-
kuese dhe sipërfaqes së letrës së pllakës dalin në 
pah si hije të dukshme nëpërmjet bojës. Përdorimi 
i astarit Knauf Tiefengrund është i domosdoshëm 
nëse sipërfaqja nuk do të patinohet në përputhje me 
standardin e cilësisë Q3. Astari zvogëlon aftësinë 
thithëse të sipërfaqes së letrës së pllakës gipsit dhe 
zvogëlon kontrastet e ngjyrës së bojës.

Kështu sipërfaqja e patinuar është e përshtatshme 
për dekorimin struktural të mesëm dhe të ashpër 
të murit (p.sh. letër muri me fibër të ashpër), bojë 
strukturë pa shkëlqim (p.sh.  hedhje e bojës akri-
like me rrul me lëkurë qengji) dhe për suvatim me 
kokrriza > 1 mm.

Kujdes!

Për patinimin e murit Q2 dhe bazën e ngjyrës 
bashkimet mund të jenë të dukshme nën ndikimin 
e ndriçimit anësor. 

Standardet e cilësisë

Standardet e cilësisë së sipërfaqes së pllakës së gipsit



3. Niveli i cilësisë (Q3)

Për sipërfaqe me kërkesa të larta të pamjes që vijnë 
nga Q2.
Patinimi i sipërfaqes në përputhje me cilësinë Q3 
përfshin një aplikim standard në përputhje me kërke-
sat e Q2 dhe një veshje mbuluese të hollë <1mm 
mbi të gjithë sipërfaqen për të mbushur poret sipër-
faqësore. Nëse duhet, shtresat duhen lëmuar.

Në kuptimin praktik kjo do të thotë mbulimi i 
mprehtë (zero) i të gjithë sipërfaqes. Falë veçorive 
të shkëlqyera rrëshqitëse këshillohet përdorimi i stu-
kove të gatshme Super Finish ose Fill & Finish.

Në këtë mënyrë sipërfaqet e trajtuara janë të për-
shtatshme për dekorim struktural të imët të murit, 
për një strukturë boje të imët pa shkëlqim, dhe su-
vatim sipërfaqe me kokrriza <1mm.
Duhet të kihet parasysh se edhe për këtë proces pa-
tinimi, shenjat në  ndriçimin anësor nuk përjashto-
hen 100%, por shumica e shenjave të bashkimeve 
janë shumë herë më të vogla në karahasim me 
standardin Q2. 

4. Niveli i cilësisë (Q4)

Për sipërfaqe me kërkesat më të larta të pamjes.
Patinimi i sipërfaqes përfshin aplikimin standard në 
përputhje me kërkesat e cilësisë Q3, si edhe vesh-
jen e të gjithë sipërfaqes dhe nivelimin e të gjithë 
sipërfaqes me një shtresë me trashësi minimale prej 
1 mm.
Në kuptimin praktik kjo do të thotë veshje e të gjithë 
sipërfaqes me stukot e gatshme Super Finish ose Fill 
& Finish. Ajo mund të përpunohet me dorë, me një 
rrul boje ose me një sprucues pa ajër.

Kështu, sipërfaqet e patinuara janë të përshtatshme 
për veshje muri të lëmuar, me shkëlqim ose me 
strukturë (p.sh. letër muri me shkëlqim ose vinil), 
për patinim transparent ose me cilësi dhe teknikë 
nivelimi të sipërfaqes.
Trajtimi i sipërfaqeve në përputhje me kërkesat Q4 
mënjanon efektet së hijes të dukshme tek pllakat 
dhe tek bashkimet për shkak të veçorive thithëse të 
ndryshme të materialeve. Efektet e padëshiruara, 
për shembull, hijet e ndryshme tek ndriçimi anësor 
parandalohen por nuk përjashtohen 100% sepse 
ndikimi i dritës gjatë ditës ndryshon në mënyrë 
domethënëse. Nëse përpunohet me dorë, është e 
pamundur të arrihet një sipërfaqe patinimi e lëmuar 
në mënyrë të përkryer dhe të paprekur nga hijet tek 
ndriçimi anësor.

Standardet e cilësisë



Trajtimi i këndit të bash-
kimit HRAK dhe HRK

Patinimi i sipërfaqes së 
këndit AK

Patinimi i sipërfaqes së 
këndit SFK

Standardet e cilësisë

Standardet e cilësisë së sipërfaqes së pllakës gipsit

Nivelet e cilësisë së sipërfaqes së pllakës gipsit

Q1              Q2             Q3                    Q4

I përshtatshëm për:
-Sipërfaqe ku do të përdoret dekorimi 
me pllakë dhe panel ose me shtresë të 
trashë suvaje 

Për sipërfaqe pa kërkesa të pamjes 
(me ornamente)
 
Përdorimi
-Mbushje bashkimesh
-Kapëse e dukshme për veshje

I përshtatshëm për:
-Dekorim muri me strukturë të mesme 
dhe të fortë
-Për bojë/veshje me derdhje dhe me 
strukturë
-Për suvatim dekorues me kokrriza 
>1mm

Ndryshimet – në veçanti kur ka 
ndriçim anësor – nuk përjashtohen

Për sipërfaqe me kërkesa tradicio-
nale të pamjes së murit dhe tavanit 

Përdorimi
-Niveli i cilësisë (Q1)
-Veshje shtesë, derisa të arrihet kalimi 
tek sipërfaqja e pllakës pa disnivele 
Ndryshimet – në veçanti kur ka 
ndriçim anësor – nuk përjashtohen

I përshtatshëm për:
- Dekorim muri me strukturë të mesme 
dhe shumë të imët;
-Për bojë/veshje pa shkëlqim dhe pa 
strukturë;
- Për suvatim dekorues me kokrriza 
<1mm

Ndryshimet – në veçanti kur ka 
ndriçim anësor – nuk përjashtohen

Për sipërfaqe me kërkesa më të 
larta të pamjes

Përdorimi
- Niveli i cilësisë (Q2)
-Shtresë e gjerë mbi bashkim si edhe 
eliminim i mprehtë i mbetjeve nga 
sipërfaqja e kartonit që të mbushen 
poret me stuko

I përshtatshëm për:
-Dekorim muri të lëmuar ose me struk-
turë, për shembull, shkëlqimi;
-Letër muri metalizato ose vinil;
-Për mbulim transparent ose bojë/
veshje me pak shkëlqim;
Për Stuccolustro dhe teknika të tjera 
lëmimi të cilësisë së lartë
Nëse karakteristikat e dritës (p.sh. 
ndriçim anësor) prekin pamjen e 
sipërfaqes së patinuar, parandalohen 
efektet e tjera të padëshiruara p.sh 
hijet dhe shenjat e vogla). 

Për kërkesa të larta 
të pamjes

Përdorimi
- Niveli i cilësisë (Q3)
-Patinim i plotë i sipërfaqes në një 
shtresë të trashë minimumi prej 1 mm

Q1             
 
Q2         
 
Q3                    

Q4



Standardet e cilësisë

Sistemet e nivelit të cilësisë së sipërfaqes së pllakës 
gipsit Knauf

Q Filler, Fugenfüller,
Base Filler

Uniflott (Q1)
Uniflott (Q2)

Super Finish, Fill & Finish (Q3)
Super Finish, Fill & Finish,
ProSpray Plus (Q4)

Q Filler, Fugenfüller, 
Base Filler

Fugenfüller, Fill & Finish
me shirit bashkues (Q1)
Fugenfüller, Fill & Finish (Q2)

Fugenfüller, Fill & Finish (Q3)
Super Finish, Fill & Finish, 
ProSpray Plus (Q4)

Q Filler, Fugenfüller,
Base Filler

Tiefengrund

Uniflott, Fugenfüller (Q1)
Uniflott, Fugenfüller (Q2)

Super Finish, Fill & Finish (Q3)
Super Finish, Fill & Finish,
ProSpray Plus (Q4) 

Këndi HRAK  

Këndi AK  

Këndi SFK



Standardet e cilësisë

Nivelet e cilësisë së sipërfaqes së pllakës gipsit Knauf në realitet
Këndi AK

Knauf Fugenfüller me shirit fugëmbulues Kurt ose
Knauf Fill & Finish me shirit fugëmbulues prej letre (1 x veshje)

Knauf Fugenfüller me shirit fugëmbulues Kurt ose
Knauf Fill & Finish me shirit fugëmbulues prej letre (2 x veshje)
dhe mbulim i të gjithë sipërfaqes me shtresë të hollë <1mm prej 
Knauf Super Finish 

Knauf Fugenfüller me shirit fugëmbulues Kurt ose
Knauf Fill & Finish me shirit fugëmbulues prej letre (2 x veshje)

Knauf Fugenfüller me shirit fugëmbulues Kurt ose
Knauf Fill & Finish me shirit fugëmbulues prej letre (2 x veshje)
dhe mbulim i të gjithë sipërfaqes me shtresë të trashë >1mm prej 
Knauf Super ose ProSpray



Standardet e cilësisë

Nivelet e cilësisë së sipërfaqes së pllakës gipsit Knauf në realitet
Këndi HRAK

Knauf Uniflott (1 x veshje) 

Knauf Uniflott (2 x veshje)
dhe mbulim i të gjithë sipërfaqes me shtresë të hollë <1mm prej 
Knauf Super Finish 

Knauf Uniflott (2 x veshje)

Knauf Uniflott (2 x veshje)
dhe mbulim i të gjithë sipërfaqes me shtresë të trashë >1mm prej 
Knauf Super ose ProSpray



Patinimi i pllakës gipsit

Format e këndeve më të zakonshme

Duke qenë se procesi i prodhimit të gipsit zhvillohet 
vazhdimisht në një shirit, për pllakat e gipsit gjith-
monë përgatiten kënde të gjata “pafundësisht të 
gjata” dhe kënde të prera/ndara në anën e tyre të 
shkurtër. Këndet e gjata të përgatitura industrialisht 
janë zakonisht kënde të plota (VK), kënde gjysëm 
rrethore (HRK), kënde gjysëm rrethore të përkulu-
ra (HRAK), kënde të sheshta të përkulura (AFK) ose 
kënde të përkulura (AK) të mbështjella në karton. 
Gjatë zbatimit këndi ballor mund të ketë një shtresë 
të brendshme të hapur gipsi (SK) ose (SFK).

Zbatimet e këndeve HRAK dhe AK në tregun e 
ndërtimit të thatë janë llojet më të zakonshme të 
këndeve. Kur një kënd HRAK përpunohet me stuko 
të thatë Uniflott, bashkimi mund të trajtohet pa shirit 
fugëmbulues. Për të gjitha llojet e tjera të këndeve 
pavarësisht materialit patinues përdorimi i shiritit 

Këndet më të zakonshme të pllakës gipsit.

Pllakat e gipsit zakonisht kanë gjashtë lloje këndesh:

fugëmbulues është gjithmonë i domosdoshëm. Për 
bashkimet e përziera, të zhvilluara nga personalizimi 
i pjesëve të prera duhen përdorur gjithmonë shiritat 
fugëmbulues. Bashkimet e përziera përbëhen nga 
dy lloje këndesh, për shembull, HRAK në SK ose 
SFK.

Të gjitha llojet e tjera të këndeve, pavarësisht mate-
rialit patinues trajtohen gjithmonë me letër ose me 
shirit fugëmbulues Knauf.

Kënd HRK

kënd i gjatë gjysëm rrethor

Kënd HRAK

kënd i gjatë gjysëm rrethor i përkulur

Kënd AK

kënd i gjatë i përkulur

Kënd VK

kënd i gjatë i plotë

Kënd SFK

kënd i ndarë me fazë

Kënd SK

kënd i prerë me cepa të mprehtë



Gypsum board finishingGypsum board finishing

Trajtimi i bashkimit tek këndet AK me stukon ngurtësuese prej pluhuri Fugenfüller

 

Trajtimi i bashkimit tek këndet AK me stukon e gatshme me tharje Fill & Finish

 

Patinimi i pllakës gipsit

Cilësia e sipërfaqes Q1

Trajtimi i bashkimit tek këndet HRAK me Uniflott

Bashkimi mbushet me stukon Uniflott ngurtë-
suese duke përdorur nje shpatull ose mallë pa-
tinimi të mprehtë. Stukoja duhet mbushur kryq 
nga të dyja anët në një sasi të mjaftueshme. 

Bashkimi mbushet me stukon ngurtësuese Fu-
genfüller me anë të një shpatulle patinimi të 
mprehtë ose malle. 

Bashkimi mbushet me stukon e gatshme Fill & 
Finish me anë të shpatullës së patinimit të mpre-
htë ose mallës. 

Shtypet dhe barazohet jo shumë fort në mënyrë 
gjatësore. Stukoja lëmohet vertikalisht mbi 
bashkim. 

Pa shtypur fort tërhiqet shpatulla në mënyrë 
gjatësore dhe të atillë që të formohet një shtresë 
e rregullt, rreth 10 cm e gjerë, dhe një shtresë 
prej të paktën 1 mm stukoje në kënd.

Pa shtypur fort tërhiqet shpatulla në mënyrë 
gjatësore dhe të atillë që të formohet një shtresë 
e rregullt, rreth 10 cm e gjerë, dhe një shtresë 
prej të paktën 1 mm stukoje në kënd.

Lëmohet me mallë Swiss

Duke mbajtur shpatullën e patinimit në një 
kënd prej 45º nga sipërfaqja shtypet lehtë shiriti 
fugëmbulues Knauf Kurt tek bashkimi duke lënë 
poshtë shiritit një shtresë stukoje pak më të vogël 
se një 1 mm.

Duke mbajtur shpatullën e patinimit në një 
kënd prej 45º nga sipërfaqja shtypet lehtë shiri-
ti fugëmbulues Knauf tek bashkimi duke lënë 
poshtë shiritit një shtresë stukoje pak më të vogël 
se një 1 mm.

Kujdes!
Në rast se përdoret stukoja e gatshme, ndalohet mbulimi i menjëhershëm i shiritit fugëm-
bulues prej letre me veshjen e dytë të stukos bashkuese! Kjo mund të shkaktojë flluska ajri 
tek bashkimi gjatë procesit të tharjes. Së pari materiali duhet të thahet mirë!



Këndi SFK

Bashkimet e përziera
Bashkimet e përziera përbëhen nga forma të ndryshme këndi. Praktikisht, këndet e përziera krijohen kur bashkohen 
panelet e plota me panelet e prera (për shembull HRAK me SK). Në këto bashkime duhet të përdoret gjithmonë 
shiriti fugëmbulues prej letre.

  

Trajtimi i bashkimit

 

E rëndësishme!
Këshillohet të përdoret shirit prej letre për këndet SFK dhe për Bashkimet e përziera duke qenë se shiriti prej letre është më i 
hollë se shiritat e tjerë bashkues dhe përdoret më pak material patinues për barazimin e sipërfaqes.

Patinimi i pllakës gipsit

Nëse këndet SFK nuk janë prodhuar industrialisht, këndi i prerë duhet she-
shuar me rrafshues këndi 

Trajtimi tipik i bashkimit të përzier

Për të parandaluar hyrjen e pluhurit dhe aftësitë e 
thithjes së pluhurit para vendosjes së stukos mbushëse 
bashkimi trajtohet me astarin Tiefengrund.

Bashkimi mbushet me stukon ngurtësuese Uniflott 
me anë të një shpatulle patinimi ose malle. Stu-
koja mbushet kryq nga të dyja anët në një sasi të 
mjaftueshme. 

Shirit bashkues prej letre shtrihet në përputhje me 
hapat e patinimit siç përshkruar në udhëzimin për 
trajtimin e bashkimit tek këndi AK.

Këndi i sheshtë zmerilohet me veglën e lëmimit Abranet.

Mallë Swiss me një shirit për bashkimin e përzier



Cilësia e sipërfaqes Q2
Veshja tjetër vendoset vetëm kur shtresa paraardhëse është tharë plotësisht; këshillohet jo më shpejt se pasi të kenë kaluar 24 orë.

 

Cilësia e sipërfaqes Q3
Veshja tjetër vendoset vetëm kur shtresa paraardhëse është tharë plotësisht; këshillohet jo më shpejt se pasi të kenë 
kaluar 24 orë.

 

Cilësia e sipërfaqes Q4
Për të realizuar nivelin e cilësisë Q4 të sipërfaqes së pllakës së gipsit e gjithë sipërfaqja duhet të mbulohet me një 
shtresë të paktën 1 mm të trashë

 

E rëndësishme!
Nuk nevojitet vendosja e astarit mbi sipërfaqen e pllakës gipsit nëse shtresa e patinimit përpunohet me stukot e gatshme 
Super Finish ose Fill & Finish, por sigurohuni që sipërfaqja të jetë e thatë, e pastër dhe pa vajra. Për të realizuar cilësinë e 
sipërfaqes Q3 ose Q4 këshillohet të aplikohet stuko e gatshme Super Finish ose Fill & Finish me rrulin e bojës me pajisjen pa 
ajër (shih aplikimin mekanik). Në këtë rast, stukoja  e gatshme duhet holluar me ujë për një konsistencë më të lëngshme.

Të aplikohet stukoja e gatshme Super Finish ose Fill & Finish mbi të gjithë 
sipërfaqen e pllakës së gipsit me një shtresë prej <1mm trashësi

Këndi HRAK. Të aplikohet tek bashkimi një shtresë me stuko ngurtësuese 
Uniflott prej 30 cm të gjerë

Lëmohet sipërfaqja me mallën lëmuese patinuese. Lihet të thahet dhe zmer-
ilohen lehtë ashpërsitë që kanë mbetur.

Këndi AK. Të aplikohet tek bashkimi një shtresë me stuko ngurtësuese Fu-
genfüller ose stuko të gatshme Super Finish ose Fill & Finish prej 30 cm të 
gjerë. Lëre të thahet!

Të aplikohet stukoja e gatshme Super Finish ose Fill 
& Finish mbi të gjithë sipërfaqen e pllakës së gipsit 
në një shtresë prej të  paktën 1 mm të trashë

Lëmohet sipërfaqja me mallën lëmuese patinuese. 
Lihet të thahet dhe zmerilohen lehtë ashpërsitë që 
kanë mbetur 

Për tavane të lëmuara të përdoret malla lëmuese 
me zgjatues (shih Aksesorët dhe veglat Knauf).

Patinimi i pllakës gipsit



Stukimi i Këndit të Brendshëm
Trajtimi i saktë i këndit të brendshëm është një nga proceset më të rëndësishme të patinimit sepse është vendi me 
rrezikun më të lartë për krijimin e plasaritjeve.

Përpunimi i këndit të brendshëm me shiritin fugëmbulues prej letre

Kjo zgjidhje ofrohet tek këndet ku hapësira midis pllakave të gipsit nuk është më e gjerë se 2mm

Kujdes!
Ndalohet rreptësisht mbulimi i menjëhershëm i shiritit fugëmbulues prej letre me 
veshjen e dytë te stukos bashkuese! Kjo mund të shkaktojë flluska ajri në bashkim 
gjatë procesit të tharjes. Së pari materiali duhet të thahet mirë!

Kënd i brendshëm i papatinuar 

Paloset shiriti mbi qendrën e fugës 

Shtohet ujë tek stukoja e gatshme Fill & Finish për të 
arritur një konsistencë më të lëngshme 

Vendoset në kënd 

Vendoset stuko në kënd me anë të një rruli boje për 
kënde të brendshme

Shtrihet shiriti duke e shtypur pak në kënd dhe hiqet 
stukoja e tepërt me anë të një shpatulle patinimi të 
rrumbullakët ose një shpatulle të krijuar posaçërisht 
për patinimin e këndit të brendshëm (shih Aksesorë 
dhe Vegla).

Kënd i brendshëm me 
hapësirë. Këshillohet të 
përdoret ele këndore 
me letër nga brenda Las 
Vegas B2 tek këndet ku 
hapësira midis pllakave 
të gipsit është 2-8 mm e 
gjerë.

Kënd i gjerë në nënçati.

Stukimi i Këndit të Brendshëm

Përpunimi i këndit të brendshëm me shiri-
tin metalik këndor fleksibël dhe elen kën-
dore me letër nga brenda Las Vegas B2.

Shiriti metalik këndor fleksibël këshillohet të përdoret 
në kënde të gjera, për shembull, tek nënçatitë dhe 
tek këndet ku pllakat e bashkuara lyhen me bojë të 
ndryshme. Në këtë rast, shiriti metalik ofron një vijë 
të saktë, drejtë dhe të fortë dhe hapësira nuk duhet 
mbushur me pluhur ngurtësues përpara përpunimit të 
mëtejshëm të këndit.



Stukimi i Këndit të Brendshëm

Stukimi i këndeve të jashtme
Këndet e jashtme të pllakës gipsit mund të trajtohen 
me profile mbrojtëse me alumin, shirit metalik kën-
dor fleksibël dhe ele këndore metalike me letër.

Knauf sugjeron përdorimin e eleve metalike kën-
dore me letër. Këto ele, në krahasim me elet kën-

Përpunimi i këndit të jashtëm me elen këndore letër Dallas B1.

dore metalike alumini kanë qëndrueshmëri boje 
më të lartë ndaj veshjes dhe ofrojnë mbrojtje më 
të lartë. Mbulimi special me letër krijon bashkim 
shumë të mirë të sipërfaqes së pllakave, dhe mbron 
kundër plasaritjeve nga lëvizjet e ndërtesës (nuk ka 
plasaritje nga tkurrja).

Stukoja e gatshme Knauf Fill & 
Finish përdoret dhe këshillohet të 
vendoset mbi kënd me anën e një 
rruli ose “Hinke”.
 

KUJDES!
Ndalohet rreptësisht mbulimi i menjëhershëm i eles këndore me letër me vesh-

jen e dytë te stukos bashkuese! Kjo mund të shkaktojë flluska ajri në bashkim 

gjatë procesit të tharjes. Së pari materiali duhet të thahet mirë!

Hollohet stukoja e gatshme Fill &Finish me ujë 
për një konsistencë më të lëngshme. Uji duhet 
shtuar në sasi jo më tëdha se 250 ml njëherësh.

Ele këndore me letër   
 

Shtypet lehtë elja në kënd. Shtyhet dhe tërhiqet elja me letër përmes “Hin-
kës”. Aty vendoset vetëm sasia e saktë e stukos 
duke kursyer kështu shumë konsum materiali.

Hiqet stukoja e tepërt 

Stukoja e gatshme vendoset në kënd me anë të 
një rruli boje ose hinke

Hinka

Shtrihet elja duke shtypur pak në kënd me anë 
të një rruli me kënd të jashtëm.



Vendosja e shiritit metalik këndor 
fleksibël – kursen kosto!
• Nuk ka mbetje – gjatësia e nevojshme mund të pritet.

• Nuk ka cepa të rrumbullakët – më pak veshje mbulimi

Kujdes!
Ndalohet rreptësisht mbulimi i menjëhershëm i shiritit këndor 

fleksibël me veshjen e dytë te stukos bashkuese! Kjo mund të 

shkaktojë flluska ajri në bashkim gjatë procesit të tharjes. Së 

pari materiali duhet të thahet mirë!

Stukimi i këndeve të jashtme

Përpunimi i këndeve të jashtme me elen mbrojtëse prej 
alumini

Elet e aluminit përdoren për këndet që duhen sheshuar me shtresën e gjerë 
dhe të trashë të stukos. Fatkeqësisht, elja e aluminit ka qëndrueshmëri të 
ulët ndaj veshjes dhe boja mund të çlidhet si edhe ka mundësi që midis 
stukos dhe cepit të eles të krijohen plasaritje. Elja mund të vendoset me 
Knauf Uniflott ose të kapet mekanikisht me kapëse.

Vendoset stukoja Uniflott 5cm e gjerë dhe 2 mm e 
trashë në të dyja anët e këndit

Vendoset veshja e dytë me trashësinë e duhur për 
të siguruar kalimin e lëmuar nga cepi i eles tek e 
gjithë sipërfaqja

Vendoset stukoja Uniflott në ele Vendoset elja në kënd 

Pritet gjatësia e dëshiruar e shiritit 

Duke mbajtur nje shpatull patinimi të mprehtë në këndin 45º nga sipërfaqja shtypet lehtë shiriti 
në kënd duke lënë poshtë shiritit pak më pak se 1 mm stuko bashkuese. Lihet të thahet! 

Vendoset stukoja e gatshme Fill & Finish 5cm e gjerë dhe 
të paktën 1 mm e trashë në të dyja anët me anë të një 
shpatulle patinimi të mprehtë ose me rrul boje. 

Nëse vendoset me rrul stukoja e gatshme duhet holluar 
me ujë për një konsistencë më të lëngshme.

Vendoset veshja e dytë, lihet të thahet dhe zmerilohet le-
htë ashpërsia e mbetur.

Stukimi i Këndit të Brendshëm

Përpunimi i këndit të jashtëm me shiritin metalik këndor fleksibël

Shiriti metalik këndor fleksibël përdoret në kënde të gjera ku pllakat që bashkohen do 
të lyhen me bojë të ndryshme. Ne rast rrudhosje, shiriti metalik këndor fleksibël ofron 
një vijë të saktë, të drejtë e të fortë dhe nuk ka cepa të rrumbullakët si elet këndore. 
Çeliku i galvanizuar ofron mbrojtje të fortë të këndit.



Stukimi i Këndit të Brendshëm

Këshilla të dobishme!

Pas forcimit të stukos bashkuese bashkimi zmerilohet në mënyrë të përkryer me veglën e zmerilimit Abranet. Nëse 
ende ka ashpërsi të lehta (kavitete), këto mund të patinohen lokalisht me stuko të gatshme Knauf Super Finish 
ose Fill & Finish. Nëse vrimat në pllakën e perforuar mbushen aksidentalisht këto mund të pastrohen lehtësisht 
me një disk vrimash. Përfundimisht sipërfaqja është zmeriluar në mënyrë të përkryer.

Të gjitha këndet FF përmbajnë astar industrial dhe lid-
hen tek bashkimet. Kjo do të thotë se ato vendosen pa 
hapësira tek lidhjet. Fugat në nivele të ndryshme për-
doren si distanciator. 

Këndi FF: njëra anë me ballë, njëra anë 
cep i gjatë

Përzihet stukoja ngurtësuese Uniflott në një konsistencë të qëndrueshme dhe 
futet në një fishek mbushës. Fundi i mbushësit duhet mbajtur i përkulur tek 
bashkimi dhe bashkimi mbushet plotësisht madje edhe me një lëvizje mbrapsh 
që të krijohet një trashësi materiali të mbishtresës prej rreth 3 deri në 4 mm.

Pasi stukoja bashkuese fillon të forcohet (rreth 45 minuta pas përzierjes) trashësia hiqet me thikën patinuese Jet me skaje të lira duke lënë rreth 1 deri në 2 mm 
mbi sipërfaqen e pllakës. Kur hiqet stukoja bashkuese skajet e lira parandalojnë dëmtimin e sipërfaqes së pllakës së perforuar të tavanit tek cepat e aparatit 
shpues për shkak të këndeve të mprehta dhe tërheqjes shumë të mprehtë. Në varësi të këndit të shpatullës së patinimit Jet për përpunimin e tavanit ka gjithmonë 
një distancë të caktuar që sigurohet nga cepi i shpatullës tek bashkimi. Duke parë tkurrjen e materialit gjatë tharjes dhe ashpërsitë e mundshme që mund të 
hasen gjatë heqjes së tepricave mbetet saktësisht sasia e duhur e stukos bashkuese që duhet lëmuar për të realizuar bashkime të padukshme në mënyrë optimale.

Duhet të kihet parasysh një hapësirë 3x4 midis pllakave që të përputhet e gjithë 
pamja dhe duhet krijuar një hapësirë për t’u mbushur me një sasi të mjaftueshme 
stukoje bashkuese. E gjithë pamja mund të kontrollohet lehtësisht me udhëzimin 
Knauf që jepet për pothuajse të gjitha llojet e pamjeve të përgjithshme.

Këndi 4SK: cepa të mprehtë në katër 
anët

Pamje anësore kur mbushet bashkimi me Uniflott

Duhet të përdoret një teknikë e trajtimit të bashkimit 
plotësisht e ndryshme kur patinohen pllakat e gipsit 
të perforuar për tavan Knauf Cleaneo Akustik. Kjo 
për shkak të vrimave që nuk mund të mbushen si 
edhe për pamjen e përgjithshme.
Stukoja ngurtësuese Uniflott përdoret për bashkimin 

e cepave të pllakës së perforuar të tavanit. Kjo mund 
të vendoset duke përdorur një pajisje mbushëse 
pneumatike ose manualisht. Këshillohet të përdoret 
një pajisje mbushëse pneumatike duke qenë se 
mundëson dozimin uniform të stukos mbushëse dhe 
si rrjedhojë një mbushje optimale të bashkimeve.

Stukimi i pllakës gipsit të perforuar për tavan Knauf Cleaneo Akustik

Këndet më të zakonshme.
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Patinimi i suvatimit dhe i betonit

Patinimi i suvatimit dhe i betonit

Ashtu sikurse për sipërfaqet e pllakës gipsit edhe 
për sipërfaqet e suvatuara aplikohen standardet e 
cilësisë së sipërfaqe Q1-Q4. Në përputhje me këto 
standarde patinimi i sipërfaqes së suvatuar me stu-
kot patinuese kërkohet për të realizuar një cilësi 
sipërfaqeje Q4.

Duke qenë se sipërfaqet e suvatura dhe ato të betonit 
kanë aftësi të larta thithëse, në sipërfaqe vendoset 
astari Tiefengrund përpara stukos patinuese.

Bashkimet e betonit dhe plasaritjet në suva që janë 
më të gjera se 2 mm duhen mbushur me stukon 
ngurtësuese Uniflott ose duhen lëmuar me suvanë 
MultiFinish.

Nëse sipërfaqja e suvatuar është e lëmuar dhe nuk 
ka më nevojë për shtresë niveluese. Këshillohet të 
përdoret stuko e gatshme Fill & Finish ose Light 
ProSpray direkt mbi të gjithë sipërfaqen. Këto pro-
dukte karakterizohen nga një nivel i ulët tkurrje dhe 
veçori të mira lidhëse.

Sipërfaqe e suvatuar

Sipërfaqe betoni
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Patinimi i suvatimit dhe i betonit

Bashkimet e ndryshme të këndeve të strukturave të ndërtimit.
Bashkimet e strukturave të ndërtimit

Veçoritë hidro-termike të strukturave të ndërtimit

Bashkimet e strukturave të ndërtimit në përgjithësi 
përfaqësojnë kontaktin e dy strukturave të ndërtimit 
me veçori të ndryshme fizike. Lidhjet e këndeve 
midis dy strukturave të ndërtimit të të njëjtit lloj, 
për shembull pllakë gipsi dhe pllakë gipsi janë më 
të forta se lidhjet midis strukturave të ndryshme 
të ndërtimit si pllakë gipsi dhe beton ose tulla të 
suvatuara dhe beton. Për këtë arsye ofrohen 

zgjidhje të ndryshme për përpunimin e këndeve të 
brendshme dhe patinimin e këtyre bashkimeve të 
strukturave të ndërtimit.
Veçoritë fizike të rëndësishme të strukturave të ndër-
timit janë për shembull ndryshimet në gjatësi që 
varen nga drejtimi për shkak të temperaturave dhe 
lagështisë së ajrit, si edhe ndryshimet në formë për 
shkak të impaktit të fortësisë.

Sipërfaqe e suvatuar

Sipërfaqe betoni

Nëse vihen re ndryshime të dukshme në gjatësi drejt ce-
pave të pllakës në krahasim me drejtimin e sipërfaqes 
së pllakës, duhen kontrolluar bashkimet e pllakës gipsit 
në tavan me bashkimet e mureve të paneleve të pllakës 
gipsit si strukturë ndërtimi.

Panelet e pllakës gipsit për shembull në ajër me lagësh-
ti (20 ºC, lagështi relative ajri 95%) në marrje uji 1-2%, 
paraqesin ndryshime në gjatësi prej rreth 0.35 mm/m. 
Për shembull trashësia e një muri të gjatë prej 15 m me 
pllakë gipsi (12.5 mm veshje) nën ndikimin e kushteve 
mjedisore ndryshon vetëm me 4 µm, por gjatësia e mu-
rit ndryshon me 5mm.

Këto gjatësi nuk mbulohen me asnjë lloj materiali stuko 
bashkuese – kjo do të çonte me siguri në plasaritje, 
për këtë arsye dy struktura të ndryshme ndërtimi duhen 
ndarë mekanikisht.

Mbi bashkimin “hije” për një strukturë tavanore me 
lëvizje të lirë (‘bashkim i zhvendosur’) që këshillohet 
për sipërfaqe të mëdha tavani sidomos në rastin e 
trarëve prej druri ose tavaneve prej betoni, metoda më 
e sigurtë dhe funksionale është të hiqet ndarja tek lidh-
ja me anë të një shiriti ndarës. Në rast lëvizje krijohet 
një plasaritje e padukshme dhe e parashikueshme.

Kushte mjedisore relativisht të lagështa gjatë montimit Kushte mjedisore relativisht të thata gjatë montimit

Ndryshimet në gjatësi (mm/m)

Pllakë gipsi;           Pllakë gips kundër zjarrit         Pllakë fibërgips               Pllakë e presuar

Ndryshime në gjatësi nga lagështia; krahasimet me materiale të ndryshme ndërtimi



Patinimi i suvatimit dhe i betonit

Këshilla të dobishme!

Këshillohet gjithmonë ndarja e bashkimeve të murit dhe tavanit me shiritin Knauf Trenn-Fix në struktura të 
ndryshme ndërtimi.

Përdorimi i akrilikut tek bashkimet shpesh shkakton plasaritje të shëmtuara dhe të dukshme, dhe këto damarë 
duhen zëvendësuar pas një periudhe të caktuar kohe. Materiali akrilik nuk është një zgjidhje e mirë sepse 
akriliku nuk sigruon ndryshime optimale në formë. Kur përdoret akriliku pyetja praktike ka të bëjë me lidhjen e 
fortë. Pavarësisht se materialet e veshjes përmbajnë akrilik, nëse dëshirojmë të ndryshojmë formën e akrilikut, 
shtresa relativisht të tendosura (forma të pandryshueshme) të bojës rrudhosen tek letra e murit.
Një defekt tjetër: përveç se kur mbulohet akriliku shumë shpejt bëhet i shëmtuar për shkak të krijimit të pluhurit 
dhe vjetërsimit.

KUJDES!
Lejohet krijimi i një plasaritje të 
vogël, praktikisht të padukshme 
në rastin e lëvizjeve të strukturave 
të ndërtimit.

Përpunimi i këndit të brendshëm me Trenn-Fix.

Knauf Trenn-Fix është një shirit 6,5 cm i gjerë i pajisur me një shirit ngjitës 1.2 cm i gjerë me qëllim moslëninen e 
mbetjeve të ngjitjes në pjesën e dukshme të murit.

Shiriti vetëngjitës Knauf Trenn-Fix shtypet tek profili 
CW/UW 

Tek këndet e brendshme të pllakës gipsit vendoset 
me një hapësirë prej 5 mm 

Për të përmirësuar veçoritë akustike përdoret silikon 
Knauf Trennwandkitt 

Bashkimi mbushet me stukon me ngurtësim Uniflott 
dhe lëmohet për të krijuar një sipërfaqe të sheshtë. 
Pasi mbushësi të jetë forcuar hiqet mbushësi i tepërt 
dhe zmerilohet nëse është e nevojshme. 

Shiriti Trenn-Fix
• Për ndarjen e këndeve të strukturave të ndryshme 
të ndërtimit
• Vetëngjitës
• Nuk lë mbetje ngjitëse në pjesën e dukshme të 
murit

Si alternativë mund të vendoset shiriti TrennFix në 
mur direkt mbi profilin e vendosur më parë

Seksioni i projektimit të TrennFix duhet prerë



Përpunimi mekanik

Përpunimi mekanik
Në veçanti për realizimin e një projekti të madh 
shpejtësia e përpunimit mekanik nuk mund të kra-
hasohet me punën me dorë. Përpunimi mekanik rrit 
në mënyrë domethënëse produktivitetin dhe reduk-
ton po në mënyrë domethënëse konsumin e mate-
rialit.

Teknologjia e re mundëson të dyja si kryerjen e 
trajtimit të bashkimeve edhe patinimin e sipërfaqes 
me një pajisje mekanike.
Stukot e gatshme Knauf mund të përdoren me llo-
je të ndryshme veglash për trajtimin e bashkimeve 
“Bazooka”  dhe “Banjo”.

Vendosja automatike e shiritit fugëmb-
ulues

Stukot e gatshme Knauf janë të përshtatshme që të 
punohen me prodhues të ndryshëm të “Bazooka” 
dhe “Banjo” dhe lloje të tjera veglash automatike. 
Stukoja e gatshme Knauf Fill & Finish është ideale 
që të përdoret me këto vegla.

E rëndësishme të dihet! 

Veglat “Bazooka” dhe “Banjo” janë krijuar për 
bashkimin e këndeve AK.

 

Patinimi i sipërfaqes me pajisje pa ajër

Përparësitë:

-përpunim i shpejtë, i lehtë dhe i pastër në sipërfaqe 
të ndryshme nënshtresash
-garantohet një rrjedhje e qëndrueshme pa gunga
-kjo teknologji mund të përdoret për mbushjen e 
bashkimeve dhe patinimin e sipërfaqes

Stukoja fugëmbulues sprucohet vertikalisht tek 
bashkimi. Procesi i shtrirjes së shiritit është i njëjtë 
si ai me dorë.

Për patinimin e sipërfaqes me sprucuesin pa ajër 
këshillohet të përdoren stukot e gatshme të familjes 
ProSpray.

Përpunimi me sprucues pa ajër

Vendosje automatike e shiritit me “Bazooka”



Zmerilimi 

Kalimi i sheshtë midis bashkimit dhe 
pllakës së gipsit

Pasi forcohet dhe thahet bashkimi zmerilohet me 
një vegël manuale zmerilimi Abranet ose me një 
pajisje automatike zmerilimi “Giraffe”. Nevojitet 
të drejtohen ashpërsitë e vogla tek materiali pa-
tinues si cepat e stukos dhe të krijohet një kalim 
më i sheshtë dhe më uniform midis bashkimit 
dhe pllakës gipsit.
Për cilësinë e sipërfaqes Q4 pas veshjes së fun-
dit të patinimit e gjithë sipërfaqja zmerilohet le-
htë dhe pa e shtypur në mënyrë që të krijohet 
një sipërfaqe e sheshtë me një cilësi shumë të 
lartë.
Nëse sipërfaqja patinohet me stukot e gatshme 
këshillohet të zmerilohet e gjithë sipërfaqja gjatë 
3-4 ditëve pas përpunimit. Më pas, sipërfaq-
ja forcohet dhe procesi i zmerilimit është më i 
vështirë.
Këshillohet të përdoret letra e zmerilimit me 
kokrrizë Nr. 120 për zmerilimin e stukove 
ngurtësuese dhe letra e zmerilimit me kokrrizë 
Nr. 240 për zmerilimin e stukove të gatshme.
Përdorimi i veglës pastruese me vakum për 
zmerilim (“Giraffe”) është një zgjidhje e mirë për 
zonat me pluhur. Kursen punën e pastrimit dhe 
redukton sasinë e thithshme të pluhurit në ajër.  
Një lëmues rrjetë është më se i përshtatshëm për 
veglën “Giraffe”. Ndryshe nga letra e zmerilimit 
ajo siguron një thithje efektive të të gjithë sipër-
faqes me rrjetën dhe sigurisht një jetëgjatësi më 
të madhe.
Kur punimet e zmerilimit bëhen me dorë këshillohet 
përdorimi i veglës manuale të zmerilimit Knauf 
Abranet. Ndryshimi është se pluhuri mund të 
largohet dhe të ngjitet sërish me shtresën ngjitëse 
ndryshe nga letra tradicionale e zmerilimit.

Zmerilimi dhe vendosja e astarit

Zmeriluesi me dorë Knauf 
Abranet me rrjetën zmeri-
luese

E rëndësishme të dihet!

Me më tepër se 24000 vrima, pastruesi si rrjetë Abranet thith mirë 
dhe thjeshtë pluhurin e krijuar gjatë procesit të zmerilimit. Zmeri-
luesi rrjetë Knauf Abranet i shfaq përparësitë e tij gjatë zmerilimit të 
stukove të gatshme.



Zmerilimi dhe vendosja e astarit

Vendosja e astarit

Parakushtet për trajtimin e mëtejshëm të 
sipërfaqes

Pas zmerilimit dhe përpara patinimit të mëtejshëm të 
sipërfaqes (bojë ose letër muri) mbi sipërfaqe duhet 
vendosur astari i përshtatshëm si për shembull Knauf 
Tiefgrund. Nuk këshillohet hollimi i astarit ose përzierja 
e astarit me bojë. Kjo mund të shkaktojë probleme për 
procesin përfundimtar.
Vendosja e astarit në të gjithë sipërfaqen lidh pluhurin 
në sipërfaqe dhe parandalon aftësinë thithëse të plotë 
të sipërfaqes.

Këshilla të dobishme!

Për sipërfaqe të lëmuara dhe të sheshta 
këshillohen stukot e gatshme Knauf Su-
per Finish ose Fill & Finish. Kështu arrihen 
nivelet e cilësilësi Q3 dhe Q4 të pllakës 
gipsit. Për një bazë të përkryer këshillohet 
të përdoren astarët e cilësisë së lartë. Pro-
duktet e lira zakonisht nuk janë mjaft të 
përshtatshme për materialet sintetike dhe 
mund të shkaktojnë probleme lidhjeje me 
letrën e murit ose me bojën.



Për dijeni!
Astari nuk është më i nevojshëm nëse sipërfaqja patinohet në 
përputhje me kriteret e cilësisë të nivelit Q4 dhe mbulohet me një 
shtresë të hollë (0.2 mm) me stukon e gatshme të patinimit Knauf 
Finitura.

Këshilla për bojaxhinjtë

Stukot e gatshme Knauf janë ideale për t’u përdorur me një rrul boje

Stukoja hollohet me ujë për një konsistencë më të lëngshme

Këshilla për bojaxhinjtë

KUJDES!
Nëse materiali lihet të qëndrojë në kovë për t’u përdorur më vonë 
këshillohet të shtohet pak ujë në kovë që të parandalohet forcimi 
i materialit nga lart.

Përparësitë e linjës së produkteve të patinimit të 
sipërfaqes Knauf janë një përfitim i madh edhe për 
bojaxhinjtë. Kjo mund të përmendet sidomos për 
stukot e gatshme që ofrojnë viskozitet të shkëlqyer, 
përpunim dhe zmerilim të lehtë.

Stukot e gatshme Knauf mund të transportohen 
lehtë, ato nuk e ndotin makinën dhe nuk lënë 
gjurmë. Kapaku i izoluar fort ofron kushte të mira 
për ruajtjen e materialit për një cilësi të qëndrueshme 
dhe për një larmi përdorimesh.

Stukoja e gatshme të vendoset 
me një rrul boje që përdoret për 
bojëra shtresëhollë. Sipërfaqja 
lëmohet me një mastar të gjatë 
lëmues patinimi që është kri-
juar për t’u përdorur me stukot e 
gatshme të patinimit.

Nëse sipëraqja patinohet me stu-
kot e gatshme të patinimit Knauf 
ajo mund të lyhet me bojëra 
lateks, akrilike dhe silikat akrilike 
për punimet e patinimit të brend-
shëm.

Patinimi i të gjithë sipërfaqes 
këshillohet të bëhet me stukot e 
gatshme, por sidomos kur sipër-
faqja do të vishet me një bojë me 
shumë shkëlqim ose me gjysëm 
shkëlqim dhe nëse mbi sipërfaqe 
bie një ndiçim anësor natyral ose 
ndriçim anësor artificial.

Mbi sipërfaqen e patinuar pa-
raprakisht vendoset astari sipas 
udhëzimeve të prodhuesit. Stukoja 
e patinimit dhe veshja me astar do 
të barazojnë aftësinë thithëse të 
nënshtresës dhe do të reduktojnë 
konsumin e bojës.



Këshilla për bojaxhinjtë

Stukot e gatshme Knauf mund të lyhen me ngjyra 
standarde boje, duke ofruar kështu mundësi të 
ndryshme për të përpunuar një sipërfaqe të ngjyro-
sur, ose me strukturë. Në këtë rast konsumi i bojës 
do të ulet shumë në krahasim me metodën tradicio-
nale të strukturës.
Stukoja e ngjyrosur nuk do të krijojë njolla të bardha 

që mund të bëhen për shkak të dëmtimit ose veshjes 
së murit.
Sipërfaqja me strukturë me stuko të ngjyrosur mund 
të arrihet si tek sipërfaqja e pllakës gipsi ashtu edhe 
tek ajo e suvatuar. Struktura mund të krijohet duke 
përdorur shpatullën, sfungjerin, rrulin ose vegla 
speciale strukture.

Efekti i pamjes së mermerit i sipërfaqes me shkëlqim arrihet duke 
përdorur stukon e gatshme të patinimit Finitura. Rreth 10-15 minuta 
pas aplikimit sipërfaqja zmerilohet me shpatull derisa të bëhet e 
shndritshme. Pas zmerilimit këshillohet të vendoset dyll mbi sipër-
faqe që të bëhet largimi i ujit.

Për dijeni!
Të përdoret shiriti metalik fleksibël këndor tek këndet ku 
nivelet do të lyhen me ngjyra të ndryshme. Shiriti metalik do 
të mundësojë kënde të drejta, të mprehta me kalim të saktë të 
ngjyrës, gjë që nuk është e mundur me elet e këndit prej alumini 
për shkak të formës së rrumbullakët të këndit.

Stukot e patinimit Kauf – 
produktet më të mira për zgjidhje krijuese

Shtohet ngjyra e dëshiruar e bojës tek stukoja e gatshme 
dhe përzihet deri në një konsistencë homogjene

Stukoja e gatshme mund të përdoret me një 
shpatull patinimi inoksi duke krijuar ornamente 
të ndryshme



Gabime dhe zgjidhje

Kujdes!
Në ndërtesa druri me konstruksion papafingo është i domos-
doshëm përdorimi i shiritit fugëmbulues. Për shkak të tharjes së 
drurit, ngjeshjes, erës dhe peshës së borës që çon në lëvizjen e 
strukturës shkaktohet një zgjatje relativisht e gjatë.

Kënd në papafingo

Krijimi i plasaritjeve
Ankesa më e zakonshme tek patinimi i sipërfaqes është krijimi i plasaritjeve të dukshme tek bashkimet dhe nga 
brenda këndeve. Arsyeja kryesore e këtyre ankesave është përdorimi i papërshtatshëm i shiritave fugëmbulues, 
trajtimi i bashkimit dhe temperatura nën 13ºC, si edhe trajtimi i bashkimeve mbi sipërfaqe të ngrohta.

Krijimi i plasaritjeve mundet të shkaktohet gjithashtu për shkak të trajtimit gabim të bashkimit, për shembull 
mungesa e mbushësit në bashkim. Për këtë arsye materiali nuk është plotësisht në bashkim dhe ai nuk mund 
të mbajë të gjitha shtypjet. Ky problem mënjanohet duke bërë mbushjen e saktë të stukos në bashkim, që do 
të thotë materiali mbushet lart në formë kryqi tek bashkimi, dhe më pas vishet në drejtim gjatësor përgjatë 
damarit dhe lëmohet (shih trajtimi i bashkimit niveli i cilësisë së patinimit të sipërfaqes Q1).

Vetëm nga pamja plasaritjet ndahen në dy forma: plasaritje të ngritura (frakturë) dhe plasaritje të sheshta

Plasaritjet e ngritura (frakturë) 

Shkaku 1: Një nga shkaqet më të 
shpeshta për formimin e plasaritjeve 
të ngritura (frakturë) është tharja 
shumë e shpejtë. Gjatë disa ditëve 
kur ajri i ambjentit thahet shpejt dhe 
ngrohet deri ne 40% të lagështisë 
relative të ajrit (siç ndodh shpesh kur 
testohet një sistem ngrohje), pllaka 
e gipsit tkurret. Për këtë arsye krijo-
het një kontraktim shumë i madh që 
shkakton thyerjen e stukos.

Parandalimi: këto plasaritje mund 
të parandalohen relativisht lehtë – 
me anë të një ngrohje dhe tharje të 
ngadaltë dhe të kontrolluar, duke 
qenë se në rastin e ndryshimeve 
të lagështisë së ajrit të ngadalta 

mjaftueshëm struktura e pllakës 
gipsit është elastike dhe e zvogëlon 
tërheqjen e krijuar.

Shkaku 2: Mungesa e shiritit fugëm-
bulues. Shiriti Knauf nuk përdoret 
vetëm kur përdoren stukot ngurtë-
suese Knauf Uniflott. Kjo falë fortë-
sisë së tyre në ndërthurje me kën-
det HRK dhe HRAK, por në çdo rast 
shiriti fugëmbulues redukton rrezi-
kun e krijimit të plasaritjeve.

Shkaku 3: Përdorimi i shiritit 
fugëmbulues të papërshtatshëm. 
Shirit me fibrat e leshit të xhamit 
është shumë i lehtë për t’u vendosur, 
megjithatë ai nuk është aq i fortë sa 
të evitojë krijimin e plasaritjeve vetëm 
në raste shumë të rralla. Ai përdoret 
vetëm për trajtimin e bashkimeve 
të pllakës Knauf Fireboard. Shiritat 
garzë vetëngjitëse përdoren po 
ashtu shumë shpesh. Këto shirita 
kanë nevojë të tërhiqen paraprakisht 
derisa të përballojnë forcën elastike. 
Nëse shiriti garzë vendoset tek 
bashkimi bosh, zgjatja mund të 
bëhet vetë kur është zhvilluar tashmë 
plasaritja tek materiali bashkues. 
Zakonisht krijohet një gropë poshtë 
shiritit garzë tek këndet HRAK sepse 

materiali i stukos bashkuese mund 
të shpërndahet shumë pak në pllakë 
përmes strukturës së garzës. 

Parandalimi: Ngjitet shiriti 
fugëmbulues  prej letre me ngjitës 
të bardhë PVA menjëherë mbi 
plasaritje. Në fund e gjithë sipërfaqja 
mbulohet me stukot e gatshme 
Super Finish ose Fill & Finish në një 
shtresë të trashë prej të paktën 1 
mm dhe lyhet sërish. Kështu, çarjet 
nuk janë më të dukshme dhe shiriti 
fugëmbulues i ngjitur parandalon 
rishfaqjen e gropave.



Gabime dhe zgjidhje

Gropa të ngritura (frakturë) tek lidhjet 
e strukturave të ndërtimit

Shkaku 1: Nuk ka lidhje të strukturave të ndërtimit. I 
referohemi p.sh. një lidhje muri me tavan druri ose 
tavan betoni jo të tërhequr. Për shkak të ndryshimeve 
relativisht të forta të thyerjes, të cilat mund të arrijnë 
deri në disa centimetra – presioni i peshës mund të 
shkaktojë plasaritje ose madje edhe deformime të 
një muri komplet.

Parandalimi: Kjo mund të parandalohet vetëm 
nëpërmjet krijimit të lidhjes konstruktive që mundëson 
zhvendosjen e elementëve, ose me anë të ndarjes 
së strukturave të ndërtimit, për shembull me Knauf 
TrennFix.

Në përgjithësi, një bashkim i zgjeruar konstruktiv 
duhet përfshirë tek pllakat e gipsit të paktën çdo 
15m në mënyrë për të drejtuar ndryshimet normale 
të gjatësisë të shkaktuara nga stinët për shkak të lu-
hatjeve hidrotermike.

Për të riparuar lidhjen që mungon ose për të 
parandaluar mungesën e bashkimeve të zgjeruara 
duhen bërë ndryshime konstruktive tek muri dhe/ose 

Plasaritjet e sheshta

Plasaritja e pjesës së mesit të bashkimit:

Shkaku: Krijimi i tërheqjes së jashtëzakonshme 
shkaktohet nga devijimi ose lëvizja e strukturës. 
Tërheqja e tepërt mund të shkaktohet nga zgjerimi 
dhe kontraktimi higrometrik dhe/ose termik.

Parandalimi: Duhet përcaktuar shkaku i devijimit të 
strukturës. Në rastin e tërheqjes, tërheqja e krijuar 
nga një strukturë duhet të lëshohet/lirohet. Korrigjo-
hen kushtet e papërshtatshme të punës dhe krijohen 
bashkime kontrolli për të çliruar seksionet e murit të 
ndarjeve dhe zona të mëdha të tavanit. Plasaritjet e 
mëdha priten me një thikë të mprehtë. Tek gropa e 
prerjes vendoset astari Knauf Tiefgrund. Rivendoset 
shiriti, vendoset stukoja bashkuese pak më gjerë për 
të ulur tërheqjen e ngritur.

Plasaritja e pjesës këndore të bashkimit:

Shkaku: Pluhur tek këndi i pllakës gipsit. Prandaj kri-
johet një shtresë midis stukos bashkuese dhe këndit 
të pllakës gipsit dhe lidhja midis këtyre dy pjesëve 
është pothuajse e pamundur. 

tavani që të parandalohet shkaku. Nëse kryhet vetëm 
riparimi i bashkimit, shkaku i lëvizjes (dhe pra krijimi 
i plasaritjeve) nuk parandalohet, dhe së shpejti tek 
bashkimi shfaqet një plasaritje. Që të krijohet një 
lidhje e përshtatshme që mundëson zhvendosjen e 
elementëve duhet hapur një pjesë e murit ose tavanit.

Parandalimi: Pritet dhe hiqet pjesa e dobët e shiritit 
fugëmbulues tek vendi i plasaritjes. Tek këndi i prerë 
vendoset astari Knauf Tiefgrund. Mbushet prerja 
e fugës me stukon bashkuese ngurtësuese Knauf 
Uniflott. Lihet të pushojë dhe vendoset veshja e 
dytë me stukon e gatshme Knauf Super Finish ose 
Fill & Finish. Tek vendet ku hiqet një pjesë më e 
madhe e shiritit fugëmbulues vendoset sërish shirit 
fugëmbulues.

Plasaritje e sheshtë

Gropë e ngritur (frakturë) tel lidhjet e strukturave të ndërtimit



Gabime dhe zgjidhje

Ndarja e shiritit fugëmbulues

Ndarja e pjesshme e shiritit fugëmbulues prej letre dhe flluskat e ajrit poshtë shiritit fugëmbulues mund të 
ndodhin pasi e gjithë sipërfaqja thahet ose mbulohet me bojë akrilike.

Kjo ndodh zakonisht tek HRAK, SFK dhe bashkimet e përziera. Në këto bashkime sasia e duhur e stukos 
mbushëse do jetë gjithmonë më e madhe në mes se sa tek këndet. Nëse këto bashkime mbushen me stukot e 
gatshme bashkuese, lagështira e thithur gjatë procesit të tharjes mund të bymejë pjesën e mesit të shiritit, që 
duhet të zhduket kur shiriti dhe stukoja e bashkimit të jenë tharë plotësisht.

Ndarja e shiritit fugëmbulues prej letre

Shkaku: Pluhur poshtë shiritit ose tek 
këndi i pllakës gipsit. Prandaj krijohet 
një shtresë e ndërmjetme midis stukos 
bashkimit dhe këndit të pllakës gipsit 
dhe lidhja midis këtyre dyjave është 
pothuajse e pamundur. Thithje e ujit 
të stukos së bashkimit tek këndet 
e hapura të prera të pllakës gipsit. 
Kjo do të thotë se gipsi në kënde të 
hapura të prera thith ujë nga stukoja 
e bashkimit shumë shpejt për shkak 
të veçorive të tij hidroskopike. Për 
rrjedhojë, tek shtresa anësore krijohet 
mungesë e ujit, e nevojshme për 
tërheqjen e  gipsit. Stukoja e bashkimit 
nuk mund të ngurtësohet, përveç se 
kur thahet, dhe nuk zhvillohet një 
lidhje e mjaftueshme me këndin.
Parandalimi: Pritet dhe hiqet pjesa e 
dobët e shiritit fugëmbulues tek vendi 
i ndarjes ose nëse duhet hiqet plotë-
sisht shiriti  përgjatë të gjithë bash-
kimit. Pastrohet bashkimi nga stukoja 
e tepërt. Pastrohet pluhuri duke fryrë 
tek bashkimi me ajër të kompresuar. 
Tek këndi vendoset astari Knauf Tief-
grund. Lagia e thjeshtë tek këndet e 
prera me një furçë të njomë nuk mjaf-
ton dhe nuk do e zgjidhë problemin 
e lidhjes. Përkundrazi, kur pluhuri 
laget krijohen trazime dhe formohet 
nje shtresë e ndërmjetme midis stukos 
bashkimit dhe bashkimit dhe pasi tha-
het ajo kthehet ne një shtresë pluhuri 
të shkrifët sërish.  Vetëm astari Knauf 
Tiefgrund ngjit efektivisht pjesëzat e 
pluhurit midis tyre dhe me këndin. Në 
fund bashkimi trajtohet nga e para. 

Flluska ajri

Shkaku: Mbushje e gabuar e stukos 
bashkimit në bashkim; së pari shiriti 
fugëmbulues nuk është shtypur mirë 
tek stukoja e bashkimit, përdoret 
stuko bashkimi shumë e trashë (e 
thatë); shiriti i bashkimit është shty-
pur fort tek bashkimi me një mallë.

Parandalimi: Pritet dhe hiqet shiriti 
tek zonat ku janë krijuar flluska ajri. 
Prerja mbushet me stuko bashkimi 
dhe shiriti shtypet sërish tek vendi i 
tij me një mallë të mprehtë patinimi. 
Pasi thahet, vendi mbulohet me 
një sasi të mjaftueshme stukoje 
bashkuese përmes gjatësisë së 
shiritit. Po ashtu lejohet ngjitja e 
shiritit me ngjitësin e bardhë PVA. 
Më pas, vendi i riparuar mbulohet 
me stukot e gatshme Knauf Super 
Finish ose Fill & Finish. 

Kthesa të larta

Shkaku: Një shtresë shumë e trashë 
e stukos bashkimit mbi bashkim; 
stukoja e bashkimit nuk është e 
lëmuar mbi bashkime; aplikim i 
gabuar i stukos bashkimit.

Parandalimi: Shiriti shtrihet siç duhet 
(shih trajtimi i bashkimit), duke lënë 
poshtë shiritit një shtresë stukoje 
bashkuese jo më tepër se 1 mm të 
trashë. Vendi me kthesë zmerilohet 
duke mos dëmtuar sipërfaqen e 
shiritit fugëmbulues prej letre dhe 
përpunohet me një veshje të gjerë 
mbuluese me stuko te gatshme 
Knauf Super Finish ose Fill & Fin-
ish duke arritur një nivel të sheshtë 
sipërfaqeje.

Tkurrje e tepërt

Shkaku: Kushtet klimaterike  – tempreatura të ulëta dhe nivele të larta 
lagështie; kohë tharje e pamjaftueshme midis shtresave të stukos; është 
shtuar një sasi shumë e madhe uji tek stukoja – mbushje të thella.

Parandalimi: Vendoset stuko e gatshme Knauf Fill & Finish tek vendi ku ka 
tkurrje të tepërt. Mbushjet e rënda mbushen me stukon ngurtësuese Knauf 
Uniflott. Secila shtresë stukoje lihet të thahet siç duhet, përpara se të ven-
doset shtresa tjetër. Kur shtresa e dytë e stukos vendoset mbi një shtresë 
stukoje paraardhëse që nuk është tharë plotësisht, shtresa e parë do të 
thahet më ngadalë, prandaj do të shfaqet tkurrja më vonë se zakonisht. 
Kjo tkurrje me vonesë quhet tkurrje e vonuar.

Ndarja e shiritit fugëmbulues prej letre Flluska ajri Kthesa të larta



Gabime dhe zgjidhje

Bashkimet e dukshme tek ndriçimi anësor
Ankesa e dytë më e zakonshme është bashkimi i dukshëm tek ndiçimi anësor pas lyerjes me bojë.

Shkaku: Shtresë veshje e skremuar e papërshtatshme 
ose që nuk ekziston fare (niveli i cilësisë së sipërfaqes 
Q4). Megjithëse sipërfaqja duket relativisht e lëmuar af-
tësia thithëse shumë e ndryshme e sipërfaqes së stukos 
nga ajo e pllakës së gipsit rezulton me ndryshime në 
strukturë dhe trashësi gjatë lyerjes dhe duke theksuar 
kështu bashkimet e  dukshme.

Parandalimi: E gjithë sipërfaqja e pllakës gipsit duhet 
mbuluar me një shtresë stuko te gatshme Knauf Super 
Finish ose Fill & Finish të paktën 1 mm të trashë. Kështu 
aftësia thithëse në të gjithë sipërfaqen do të barazohet 
duke ulur kontrastet e bojës. Përpara bojës në të gjithë 
sipërfaqen vendoset astari duke ndjekur udhëzimet e 
prodhuesit të bojës.

Ndryshimet në shkëlqim, kur përdoren 
bojëra me shkëlqim

Aftësitë e ndryshme thithëse midis letrës së pllakës 
gipsit dhe stukos mund të çelin ngjyrën e bojës ose 
të ndryshojnë shkëlqimin ose dritën tek vendet ku 
aftësia thithëse është më e lartë. Kjo ndodh më tepër 
kur përdoren bojëra vaji të zakonshme, por mund të 
shkaktohet nga ndryshimet në përbërje midis letrës së 
sipërfaqes dhe stukos ose bojës shumë të lëngshme. 
Ndryshimet tek aftësia thithëse e sipërfaqes mund 
të krijohen gjithashtu nga sasi të mëdha të materialit 
strukturues, që depozitohen tek vendet me aftësi të lartë 
thithëse dhe që rezultojnë me ndryshime në ngjyrë nëse 
sipërfaqja shikohet nga një këndvështrim i caktuar.

Problemi theksohet me ndriçimin e fortë anësor me një 
kënd të vogël rënie në sipërfaqen e tavanit ose murit. 
Ky problem mund të shfaqet gjithashtu mbi pjesët fik-
suese në tavan të ekspozuara në ndriçim të fortë anësor 
natyral ose artificial.

Shkaku: Shtresë veshje e skremuar e papërshtatshme ose 
që nuk ekziston fare (niveli i cilësisë së sipërfaqes Q4).

Parandalimi: Dekorimi i sipërfaqes duhet bërë i ri. 
E gjithë sipërfaqja mbulohet me një shtresë stuko të 
gatshme Knauf Super Finish ose Fill & Finish prej të pak-
tën 1 mm të trashë. Lihet të thahet! Duhet treguar kujdes 
që sipërfaqja e letrës të mos ashpërsohet gjatë zmeril-
imit. Ndriçimi i fortë përdoret paralel me sipërfaqen që 
të sigurohet një patinim i lëmuar, i pranueshëm mastik 
përpara vendosjes së astarit, letrës murit dhe/ose bojës.

Në fund, një gabim që bëhet shpesh në kantierin e 
ndërtimit është përdorimi i një pluhuri ngurtësues që ka 
filluar tashmë të forcohet dhe është përzier me ujë disa 
herë. Prandaj lidhjet e krijuara midis pjesëzave të gipsit 
thyhen sërish, dhe si rrjedhojë stukoja e bashkimit nuk 
forcohet plotësisht.

Shkaku: Përdorimi i kovës për përzierje dhe mallë të 
lyera trashë me mbetje të stukos paraardhëse të bash-
kimit. Kjo shkurton kohën e përshtatshme të forcimit të 
stukos së bashkimit për gipsin. I njëjti efekt arrihet duke 
përdorur ujë shumë të ftohtë.

Parandalimi: Kjo mund të parandalohet lehtë duke 
përdorur një kovë për pëzierje dhe vegla të pastra, 
duke përdorur ujë me temperaturë ambjenti, dhe duke 
përdorur stukon e bashkimit në përputhje me kohën e 
duhur të forcimit.

Bashkim i dukshëm në ndiçim anësor
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