W21

Sisteme të ndërtimit të thatë

W21 Knauf

W221 - Knauf Konstruksion mbajtës për lavaman
W222U - Knauf Konstruksion mbajtës për pisuar
W223 - Knauf Konstruksion mbajtës për WC/Bidet
W224 - Knauf Konstruksion mbajtës i kombinuar për WC - posaçërisht për invalidët

W228
W233
W234
W235
W236

-

Knauf
Knauf
Knauf
Knauf
Knauf

Konstruksion mbajtës në lartësinë e dhomës
Shina fiksuese
Traversë Universale/Traversë fiksuese
Traverse për grup hidraulik në mur
Traversë për paisjen e sifonit

04/2009

W221 Knauf Konstruksion Mbajtës për lavaman
Grup i montuar mbi lavaman

Për rubinet këndor dhe bërryl shkarkimi ose paisjen e sifonit 300 CR
W221-A10 Pamje ballore

Prerje vertikale

*

Distanca e akseve të profileve 625

psh. W626
fiksohet në
murin ekzistues
(Shiko faqen 13)

Knauf Profil-CW

Distanca e profileve 575

Knauf Profil CW 100

max. 465

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

i zhvendosshëm

**

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

Pllakëmontuese
Fashetë
Ø 52 mm

1050

maks. 970 i zhvendosshëm

Distanca min.155

Bulon me fileto
M 10x120

Skica:
PE Bërryl shkarkimi 50/
Konstruksion mbajtës
Profil-UW,
perimetral
Vidë me upë 6x60

Vidë me upë 6x60
Profil-UW, perimetral

Prerje horizontale
Furnizimi me ujë
Lavaman muri (skica)
Sistemet tub në tub
Zbatimi në mur

Profil-UW, perimetral

Knauf CW 100

*

p.sh. W112

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

Vidë punto
ST 4,2x13
Konstruksion mbajtës

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)
00066386 =Numëri i materialit

*
**
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Konstruksionet e mureve vertikalë / Veshjet e mureve sipas udhëzimeve teknike Knauf
Copyright by Knauf Gips KG

221DB2-3 (T3941)
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Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
madhësisë së paisjes.
Arrihet kur ngihet lart fasheta e rrotulluar

W221 Knauf Konstruksion mbajtës për lavaman
Grup i montuar në mur

Për AP-Grup hidraulik në mur dhe bërryl shkarkimi ose sifon instalues 300 CR

SH 1:10 - Dimensionet në mm

A221-A11 Pamje ballore

Prerje vertikale

Distanca e akseve të profileve 625

*

153

psh. W626
fiksohet në
murin ekzistues
(Shiko faqen 13)

Knauf Profil-CW

Distanca e profileve 575

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

Pllakëmontuese

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

max. 465

Fashetë
Ø 52 mm

1250

Bulon me fileto
M 10x120

maks. 1240 i zhvendosshëm

**

maks. 1100 i zhvendosshëm

Distanca min 145

Distanca min. 140

i zhvendosshëm

Skica:
PE Bërryl shkarkimi 50/
Konstruksion mbajtës
Knauf CW 100
Profil-UW,
perimetral
Vidë me upë 6x60

Vidë me upë 6x60
Profil-UW, perimetral

Prerje horizontale
Furnizimi me ujë
Lavaman muri (skicë)
Sistemet tub në tub
Zbatimi në mur
Profil-UW, perimetral

Knauf CW 100

*

p.sh. W112

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

Vidë punto
ST 4,2x13
Konstruksion mbajtës

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)
00066388 = Numëri i materialit

*
**
Konstruksionet e mureve vertikalë / Veshjet e mureve sipas udhëzimeve teknike Knauf
Copyright by Knauf Gips KG

221DB3-3 (T3943)
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Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
madhësisë së paisjes.
Arrihet kur ngihet lart fasheta e rrotulluar

33

W221 Knauf Konstruksion mbajtës për lavaman
pa pengesë

Për rubinet këndor dhe paisje sifoni

SH 1:10 - Dimensionet në mm

W221-A12 Pamje ballore

Prerje vertikale

Distanca e akseve të profileve 625

*
psh. W626
fiksohet në
murin ekzistues
(Shiko faqen 13)

Knauf Profil-CW

Distanca e profileve 575

Knauf CW 100

maks. 465

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

i zhvendosshëm

Distanca min. 185
(Sifoni i zhvendosshëm)

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

Pllakëmontuese

1050

maks. 970 i zhvendosshëm

306

Bulon me fileto
M 10x120

Skica:
Paisje sifoni Geberit
151.120.11.1

Konstruksion mbajtës
Profil - UW,
perimetral
Vidë me upë 6x60

Vidë me upë 6x60
Profil-UW, perimetral

Prerje horizontale
E përshtatshme psh.
për paisje sifoni
Geberit: 151.120.11.1
Dallmer: 300 PC CR
300 CR
Viega: Nr. i Modelit
5633.x

**

psh. W112

Profil-UW, perimetral

Furnizimi me ujë
Lavaman muri
(Skica)
Sistemet tub në tub
Zbatimi në mur

Knauf CW 100.

*

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

Vidë punto
ST 4,2x13
Konstruksion mbajtës

00066389 = Numëri i materialit
e nevojshme në mur rregullohet sipas
* Zgavëra
madhësisë së paisjes.
konstruksion mbajtës përdoret edhe për montimin e
** Ky
lavamanit pa pengesë, i përdorshëm sipas DIN. Por në këtë rast,
për shkak të distancës së vogël ndërmjet fiksuesit të lavamanit
dhe shkarkuesit të tij përdoret psh. një sifon 300 PC CR
i markës Dallmer
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W224 Knauf Konstruksion mbajtës-i kombinuar për WC
me / pa rezervuar uji të montuar

me rezervuar uji, bërryl shkarkues dhe kompletin lidhës-WC

(për WC të varura në mur dhe mbajtëse)

W224-A10 Pamje ballore

SH 1:10 - Dimensionet në mm

Prerje vertikale

Distanca e profileve 850

*
Knauf
Profil-UA

Profil-UW

83

550 - 800 Dist. e vidhosjes të dorezave mbajtëse

psh. W116 ose
W626
fiksohet në
murin ekzistues
(Shiko faqen 13)
Vida punto
ST 4,2x13; 4 copë / anë
Knauf Pllakë (k.-lagështirës)

440

Mbrojtëse
Geberit i përshtatshëm
Mekanizëm shkarkues
montimi sipas udhëzimit
Rezervuar uji
Geberit UP 300
260.385.00.1

680

GEBERIT

Skica:
Dorezë mbajtëse HEWI

Pllakë drurishumështresore
Konstruksion mbajtës

H2
Pozicioni
Pozicioni
Pozicioni

3
2
1

Kompleti lidhës

PE-Bërryl shkarkues 110/90
(mund të zëvendësohet me
PE-Bërryl shkarkues
90/90)

H1
shiko
Faqen 6

Profil-UW, perimetral

pa rezervuar uji

i zhvendosshëm

Fashetë
tubi
Ø 98 mm

i zhvendosshëm

**

**

Fashetë
tubi
Ø 52 mm

Bulon M8

(për WC të varura dhe doreza mbajtëse)

W224-A11 Pamje ballore
E përshtatshme psh. për rezervuarin e ujit
Geberit UP 300
260.385.00.1

** Regjistrimi i lartësisë
Pozicioni
1
2
3

Dim. në mm

H1

H2

578
628
678

318 - 468
368 - 518
418 - 568

Schwab
182.0400
GROHE
381.28.000

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)
00058420 = Numëri i materialit me rezervuarin e ujit
00004760 = Numëri i materialit pa rezervuarin e ujit
Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
* madhësisë
së paisjes (shiko edhe faqen 7).
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W223 Knauf Konstruksion mbajtës për WC
me / pa rezervuar uji të montuar

me rezervuar uji, bërryl shkarkues dhe kompletin lidhës-WC

(për WC të varura në mur)

W223-A10 Pamje ballore

SH 1:10 - Dimensionet në mm

Prerje vertikale

*
Knauf Profil-UA

Distanca e profileve 575

Knauf Profil-UA

440

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë
Konstruksion mbajtës

35

578

318 deri 468**

i zhvendosshëm

shiko
poshtë

Profil-UW, perimetral

Rezervuar uji
Geberit UP 300
260.385.00.1

Kompleti lidhës

Fashetë
tubi
Ø 98 mm

180
230

Geberit i përshtatshëm
Mekanizmi shkarkues
montimi sipas udhëzimit

100

Fashetë
tubi
Ø 52 mm

Mbrojtëse

525

Madhësi e parafbrikuar 665
80
mund të zvogëlohet nëpërmjet shkurtimit të brylit shkarkues

Knauf Pllakë (k.-lagështirës)

GEBERIT

pa rezervuar uji

psh. W116

PE-Bërryl shkarkues 110/90
(mund të zëvendësohet me
PE-Bërryl shkarkues
90/90)

Bulon M8

(për WC të varura dhe doreza mbajtëse)

W223-A11 Pamje ballore

Në preventivat sipas DIN 18340
për fiksimin e profileve UA
në dysheme dhe tavan janë të
domosdoshme elet fiksuese.
psh. Knauf Ele fiksuese për
Nr.-Materilali 00003450
UA 50
Nr.-Materilali 00003451
UA 75
Nr.-Materilali 00003452
UA 100

E përshtatshme psh. për rezervuarin e ujit
Geberit UP 300
260.385.00.1
Schwab
182.0400
GROHE
381.28.000

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)
00058472 = Numëri i materialit me rezervuarin e ujit
00003564 = Numëri i materialit pa rezervuarin e ujit

*
**
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Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
madhësisë së paisjes (shiko edhe faqen 7).
Sipas kërkesës e zhvendosshme deri 568 m

W223 Knauf Konstruksion mbajtës për Bide
Konstruksion mbajtës / Madhësi muri dhe paisje

Konstruksion mbajtës

(për Bide të varura, rubinet këndor dhe bërryl shkarkues)

W223-A12 Pamje ballore

Sh 1:10 - Dimensionet në mm

Prerje vertikale

*
Distanca e profileve 575

psh. W116
Shirita pllake

350

Shirita pllake

230

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

Knauf Profil-UA

Knauf Profil-UA

180

shiko
Faqe 6

648
318 deri 538

Fashetë
tubi
Ø 52 mm

Konstruksion mbajtës

Skica:
PE Bërryl shkarkues 50/50

i zhvendosshëm

192 deri 262

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

Profil-UW, perimetral
Bulon M8

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)

Furnizimi me ujë
Lavaman muri

00003566 = Numëri i materiali

* Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas madhësisë së paisjes.
Madhësia e murit dhe paisjes
Instalimi i shkarkimit të Bidesë
Madhësia

A
B
W

(për instalimin e shkarkimit të Bidesë / WC-së)

Dimensionet në mm

(Madhësia minimale)

PE Bërryl shkarkues 50/50
horizontal **
56
82
115

Paraqitja e skemës

vertikal
80
110
160

Bidet

Instalimi i shkarkimit të WC (Madhësia min) Konst. mbajtës shiko Fq. 5 + 6

Madhësia

A
B
W

Madhësia

A
B
W

PE Bërryl shkarkues WC-e varur DN 80/DN 80/100
Dalje DN 80
Dalje DN 100
vertikal
horizontal **
horizontal ** vertikal
76
90
86
110
145
141
165
121
200
175
220
155
PE Bërryl shkarkues WC 90/90
Dalje 90 (DN 80)
horizontal **
vertikal
76
100
121
145
155
200

PE Bërryl shkarkues 110/90
Dalje 110 (DN 100)
horizontal ** vertikal
87
110
142
165
220
175
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A
B
W
shkarkimi horizontal dhe madhësitë e paisjes dhe murit,
** Tek
duhet që profili UW perimetral në dysheme të pritet në
zonën e tubit rënës.
Tek shkarkimet vertikale, pa prerje të profilit UW perimetral,
duhet që të dhënat e madhësisë të përdoren për shkarkimin
vertikal,
Meqenëse madhësitë në këtë tabelë janë në varësi të produkteve
të të tretëve, ne nuk mund të marrim përsipër garantimin e
saktësisë së dimensioneve.

77

W222U Knauf Konstruksion mbajtës për pisuar
Konstruksion mbajtës / Elementë përmirësues për konstruksionin mbajtës

Konstruksion mbajtës

(për ujë-shkarkues me presion ose paisje sifoni 300 CR)

SH 1:10 - Dimensioni në mm

W222U-A10 Pamje ballore

Prerje vertikale

Distanca e akseve të profileve 625

Distanca e profileve 575

Knauf CW-Profil

psh. W626
fiksohet në
murin ekzistues
(Shiko faqen 13)
Knauf CW 100

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

Fashetë
Ø 52 mm

1250

Dist. min. 140

i zhvendosshëm

maks. 1240 i zhvendosshëm

maks. 465

maks. 1170 i zhvendosshëm

Distanca min. 180

Pllakë montuese

*

Bulon me fileto
M 10x120

Skica:
PE Bërryl shkarkues 50/50
Konstruksion mbajtës
Profil-UW,
perimetral
Vidë me upë 6x60

Vidë me upë 6x60
Profil-UW, perimetral

Elementë përmirësues për konstruksionin mbajtës

(për paisjen e rezervuarit)

W222U-A11 Pamje ballore

Furnizimi me ujë
për shplarje me presion
Bide në mur (Skica)
Sistemet tub në tub
Zbatimet në mur

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit
00066402 = Nr. i materialit konst. mbajtës
E përshtatshme psh. për rezervuarin e ujit

88

Geberit
Kompleti-Universal
115.985.00.1

Schell
Kompleti-COMPACT
01 120 00 99
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00066403 = Nr. i materialit element përmirë
Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
* madhësisë
së paisjes.

W235 / W236 Knauf Traversë
për grup në mur / për instalim sifoni

W235 Traversë për grup në mur - psh. për dush dhe vaskë

(për grup hidraulik në mur ose grup për kokën e dushit)

W235-A10 Pamje ballore

Prerje vertikale

Distanca e akseve të profileve 625

*

Distanca e profileve 575
330

variabël

SH 1:10 - Dimens. në mm

psh. W112
Knauf Profil-CW

variabël

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)
Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë
pllakë montuese
e zhvendosshme

Pllakë montuese

360

153

Knauf Profil-CW
Traversë

Furnizimi me ujë
Paisje në mur (Skica)
Sistemet tub në tub
Zbatimet në mur

Prerje horizontale

Udhëzim
Profil-UW

psh. W626

Knauf Profil-CW

= Pjesët përbërse të setit

*

00003562 = Numëri i Materialit

Traversë

Vida punto ST 4,2x13

Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
* madhësisë
së paisjes.

W236 Traversë për instalim sifoni psh. lidhja me makinën larëse
W236-A10 Pamje ballore

Prerje vertikale

Distanca e akseve të profileve 625

*

Distanca e profileve 575
variabël

180

psh. W626
Knauf Profil-CW

variabël

Knauf Pllakë (kundër-lagështirës)

pllakë montuese
e zhvendosshme

360

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë
Pllakë
montuese

Traversë

Knauf Profil-CW

Skica:
Geberit
151.110.11.1

Prerje horizontale

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit
Profil-UW

Knauf Profil-CW

*

80

psh. W626

Traversë

Vida punto ST 4,2x13

00003563 = Numëri i materialit
E përshtatshme psh. për rezervuarin e ujit
151.110.11.1 (Lavaman)
152.769.00.1 (makinë larëse, lavastovilie)
152.788.00.1 (makinë larëse)
Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
* madhësisë
së paisjes.
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W233 Knauf Shinë fiksuese
për instalime lidhëse të ndryshme

psh. Instalim i ngritur

SH 1:10 - Dimensionet në mm

W233-A10 Pamje ballore

Prerje horizontale
00005367 = Numëri i Materialit

Distanca e akseve të profileve 625

Distanca e profileve 575
Knauf Profil-CW

*

Profil-UW

Element fiksues për
rrjetin hidraulik / tubave

psh. Rubinet këndor

psh. W626

Shinë fiksuese

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

(psh. për lidhjen me makinën larëse)

W233-A11 Pamje ballore

Prerje horizontale

Distanca e akseve të profileve 625

00003552 = Numëri i Materialit

Distanca e profileve 575
Knauf Profil-CW

*

UW-Profil

psh. W626
Shinë fiksuese

Pllakë montuese

zpsh. Rubinet këndor dhe bërryl shkarkues ose sifon 300 CR

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

(psh. për lidhjen me lavastovilien)

W233-A12 Pamje ballore

Prerje horizontale

Distanca e akseve të profileve 625

00003551 = Numëri i Materialit

Distanca e profileve 575

Profil-UW

Knauf Profil-CW

*

Skica:
PE Bërryl shkarkues 50/50

psh. W112
Shinë fiksuese

Pllakë montuese
Fashetë
Ø 52 mm

Vida punto
ST 4,2x13
4 copë / anë

Prerje vertikale
Furnizimi me ujë

*

*

*

Paisje në mur (skema)
Sistemet tub në tub
Zbatimet në mur

Udhëzim
= Pjesët përbërse të setit
Zgavëra e nevojshme në mur rregullohet sipas
* madhësisë
së paisjes.

10
10
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W234 Knauf Traversat
Traversë universale / Traversë fiksuese - për ngarkesa deri 1,5 kN/m gjatësi muri

Traversë universale

SH 1:10 - Dimensionet në mm

W234-A10 Pamje ballore

Prerje vertikale
psh. W116
48

Distanca e akseve të profileve 625

Shirita pllake

Pllakë druri 555
psh.Dorezë mbajtëse 1)
gjatësia maks. 600 mm

Vida punto
ST 4,2x13

300

Knauf Profil-CW
Pllakë druri shumështresore
psh. ndenjëse në mur 1)
Traversë
universale

Traversë universale
555 / 300 / 23 mm

Knauf Profil-CW
Knauf Pllakë
(kundër-lagështirës)

Prerje horizontale
psh. W62

fiksohet në murin ekzistues (shiko faqen 13)

Traversë universale 555 / 300 / 23 mm

Renditja në rrjeshta

Knauf Profil-CW

Udhëzim

Drejtimi i montimit

= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)
00003556 = Numëri i materialit
1) Elementet fiksuese sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit

Traversë fiksuese / Traversë fiksuese me shtresë fibër-gipsi 18 mm
W234-A11 Pamje ballore

Prerje vertikale

Distanca e akseve të profileve 625
psh. W112

Distanca e profileve 620

Knauf Profil-CW
Knauf Pllakë

Knauf Profil-CW

290

Traversa puthitet me
Knauf Profil-CW me Darë (fig.)
psh. parmak 1)

Llamarinë 0,75 mm

Traversë fiksuese
me shtresë fibër-gipsi 18 mm
Traversë fiksuese

Prerje horizontale
psh. W112

Udhëzim
Traversë fiksuese

Renditja në rrjeshta

Knauf Profil-CW

Drejtimi i montimit
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Stand 05.07Pamje ballore

= Pjesët përbërse të setit (përfshirë pjesët e vogla)
00003553 = Numëri i materialit, Traversë fiksuese
00046463 = Numëri i materialit Traversë fiksuese me
shtresë fibër-gipsi
1) Elementet fiksuese sipas udhëzimeve të prodhuesit të sistemit
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W228 Knauf Konstruksion mbajtës (UA-Profil) - lartësi dhome
për ngarkesa deri 1,5 kN/m gjatësi muri

për fiksimin e psh. tabelave të shkollës, bolierëve, dollapëve të laboratorit
W228-A10 Pamje ballor

Profil-UW,
i pandërprerë

Lartësia e dhomës

Knauf Profil-CW
Distanca e akseve sipas
Sistemit të murit

Ele lidhëse
për profilin UA
LART

*

Knauf Profil UA
në lartësinë e dhomës
si konstruksion mbajtës
për mundësinë e varjes
së ngarkesave

Bashkim në tavan

Distanca nga akset variabël

2 Vida me upë për
Elet lidhëse

Profil-UW,
perimetral

Udhëzim
Fiksimi i peshave kryhet direkt në Knauf Profilin UA me shufër me fileto
ose vida kokëpunto
Vrimat për fiksimin e ngarkesave në mur sipas udhëzimit teknik

Ele lidhëse
për profilin UA
POSHTE

Pesha e lejuar deri në 1,5 kN/m gjatësi muri (sipas DIN 18183)

Profil-UA:
Numëri i materialit Knauf Profile-UA 50 / 75 / 100 x 40 x 2 në varësi të
zbatimit dhe gjatësisë
Ele lidhëse për profil UA:
00003454 = Numëri i materialit i eleve lidhëse për UA 50
00003455 = Numëri i materialit i eleve lidhëse për UA 75
00003456 = Numëri i materialit i eleve lidhëse për UA 100
1 Komplet përbëhet 2 Ele lidhëse LART,
2 Ele lidhëse POSHTE dhe 10 Upa

12
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Bashkim në dysheme

Kryesisht përdoren Knauf Profile UA në latësinë e dhomës!
Për lartësi shumë të mëdhe dhome, ofrohen zgjatues profilesh vertikalë:.

Lartësia e lejuar e murit sipas secilit Knauf Sistem të aplikuar

*

*

Alternativë: Knauf Ele fiksuese për Knauf Profil-UA
(Numëri i materialit, shiko faqen 6)

Konstruksionet e mureve vertikalë / Veshjet e mureve sipas udhëzimeve teknike Knauf
Copyright by Knauf Gips KG
228DB1-5 (T3961)
Stand 05.07

W21 Knauf Mur shtesë për instalimet
Detaje

Veshjet e murit

SH 1:5

Veshje muri me mur shtesë për instalime

Bashkimet

o.M.

Bashkimet me mur në ambjente me lagështi

Në zonën e konstruksionit mbajtës për lavaman, pisuar, bide, WC dhe traversa
Knauf Profilet-UA / -CW lidhen me Knauf Profilet-UA / -CW të fiksuara në murin
ekzistues nëpërmjet shiritave pllake gipsi rreth 30 cm të larta.
Izolues Knauf Flächendicht
Ngjitës Knauf Flexkleber 25plus1)
Shirit izolues,
Knauf Flächendichtband
Material mbushës shkumë
Mbyllës fuge
Knauf Silikon Sanitar1)
Isolues Knauf Flächendicht
Mbushje Knauf Fließestrich

Veshje muri në gjysëm lartësie psh. konstruksion mbajtës për WC

Vendosja e tubit
Izolues Knauf Flächendicht
)
Manshetë izoluese Knauf 1
1)
Knauf Silikon Sanitar

Vidë me upë
Profil-UD 28x27

Profil-UW
Knauf Profil-UA

*

Zbatimi në mur
(vidhosja me kapëse)
Masë izoluese
psh. Knauf Acryl1)
Ngjitës Knauf Flexkleber 25plus1)

Knauf Pllakë
(kundër-lagështirës)

Veshje muri gjysëm lartësie Konstruksion mbajtës

Fiksimi i vaskës

psh. W112
Vida vetfiletuese TN 3,5x45
vidhos Knauf Profil-CW me
konstruksionin e murit ekzistues

Ngjitës Knauf Flexkleber 25plus1)
Material mbushës nga prapa
Shkumë (profil i harkuar)
Knauf Silikon Sanitar 1)

UW-Profil

*
Knauf Silikon Sanitar 1)
Vidë me upë metalike
Ele metalike, aksesor
i prodhuesit të vaskës
Izolues Knauf Flächendicht

Knauf Pllakë
(kundër-lagështirës)

Udhëzim
Konstruksionet e mureve / Veshjet e mureve sipas udhëzimeve teknike Knauf
si dhe udhëzuesi teknik K435 Knauf Flächendicht (solucion izolues) /
Flächendichtband (shirit izolues)
Copyright by Knauf Gips KG
V-INST-5 (T3963)
Stand 05.07

e nevojshme në mur rregullohet sipas madhësisë së
* Zgavëra
paisjes.
1) Produkte të Knauf Bauprodukte GmbH
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W21 Knauf Elementët montues-Sanitare
Preventivat

Poz. Përshkrimi
......

......

......

......

......

......

......

......
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Konstruksion mbajtës brenda në mur,
prej profile çeliku të zinkuar,
për lavamanë, vertikalisht dhe horizontalisht të zhvendosshëm,
me mbajtëse për tubin e shkarkimit,
Aksesorë për paisje të jashtme dhe të intergruara në mur *,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Konstruksion mbajtës për lavamanë W22

Sasia

Çmimi/njësi

......... copë

Vlera

.......... Lekë

......... Lekë

Konstruksion mbajtës brenda në mur,
prej profili çeliku të zinkuar,
për lavamanë, zbatimi pa pengesë,
vertikalisht dhe horizontalisht të zhvendosshëm,
me mbajtëse për paisjen e sifonit,
Aksesorë për paisje të jashtme,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Konstruksion mbajtës për lavamanë W221

......... copë

.......... Lekë

......... Lekë

Konstruksion mbajtës brenda në mur,
prej profili çeliku të zinkuar,
për pisuar, vertikalisht dhe horizontalisht i zhvendosshëm,
me mbajtëse për tubin e shkarkimit,
Aksesorë për ujë-shkarkuesin me presion,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Konstruksion mbajtës për Pisuar W222U

......... copë

.......... Lekë

......... Lekë

Konstruksion mbajtës brenda në mur, prej profili çeliku të zinkuar,
për WC të varura në mur,
vertikalisht i zhvendosshëm 318-468 mm/ 318-568 mm *
përfshirë rezervuarin e ujit me PE-bërryl shkarkues dhe kompletin lidhës/
përfshirë aksesorët për rezervuarin e ujit *,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Konstruksion mbajtës për WC W223

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Konstruksion mbajtës brenda në mur, prej profili çeliku të zinkuar,
për bide të varura në mur, vertikalisht i zhvendosshëm,
me mbajtëse për tubin e shkarkimit dhe paisje të jashtme,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Konstruksion mbajtës për Bide W223

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Konstruksion mbajtës brenda në mur, prej profili çeliku të zinkuar,
për WC të varura në mur, e përshtatur për invalidët, me pllakë druri
shumështresore të integruar për fiksimin e dorezës mbajtëse, vertikalisht i zhvendosshëm,
përfshirë rezervuarin e ujit me PE-bërryl shkarkues dhe kompletin lidhës/
përfshirë aksesorët për rezervuarin e ujit *,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Konstruksion mbajtës, kombinacion për WC W224

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Konstruksion mbajtës brenda në mur,
rnë lartësinë e dhomës, Lartësia e murit në ………..m,
prej profile llamarine UA-50/ 75/ 100 *, të zinkuara,
përfshirë kompletin e eleve lidhëse për Pro le-UA *,
Peshat sipas DIN 18183 maks. 1,5 kN/m gjatësi muri.
Produkti: Knauf Konstruksion mbajtës - në gjatësinë e dhomës W228

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Shinë fiksuese në zgavrën e murit,
prej profili çeliku të zinkuar,
për instalimet e ngritura/ lidhjen e makinës larëse/ lavastoviljes *,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Shinë fiksuese W233

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

* Fshini të panevojshmet

Shuma .............Lekë

W21 Knauf Elementët montues-Sanitare
Preventivat

Poz. Përshkrimi
......

......

......

......

......

......

......

......

......

sasia

Çmimi/njësi

Vlera

Traversë brenda në mur,
prej pllake druri shumështresore e lidhur në anë me profile
për varjen në mur të ngarkesave deri në 1,5 kN/m gjatësi muri, përfshirë aksesorët montues.
Produkti: Knauf Traverse Universale W234

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Traversë brenda në mur, prej llamarine d=0,75 mm, e zinkuar,
me shtresë pllake fibër-gipsi 18 mm,*
për varjen në mur të ngarkesave deri në 1,5 kN/m gjatësi muri,
Montimi përmes darës puthitëse
Produkti: Knauf Traversë fiksuese W234

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Traversë brenda në mur, prej profileve çeliku, të zinkuar,
për grup në mur ose kokë dushi, vertikalisht dhe horizontalisht i zhvendosshëm,
përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Traversë për grup në mur W235

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Traversë brenda në mur, prej profileve çeliku, të zinkuar,
për fiksimin e shkarkimit të makinës larëse dhe të lavastoviljes*,
vertikalisht dhe horizontalisht i zhvendosshëm, përfshirë aksesorët e montimit.
Produkti: Knauf Traversë për montimin e sifonit W236

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Fiksimi nga pjesa e pasme si shtesë për konstruksion mbajtës / Traversë *, të dyja anët,
me shirita pllake gipsi rreth 30 cm të larta,
të cilat lidhin konstruksionin mbajtës shtesë me profilet UW/ CW * të fiksuara në murin ekzistues

........ copë

.......... Lekë

......... Lekë

Veshje muri si mur shtesë për instalime, brenda, Lartësia në m 1,25/ 1,50/ ..........*,
Sipëfaqja ku do të kryhet fiksimi betonarme/ mur tulle .............../ dru/ mur me konstruksion metalik *,
Zbatimi me distancë nga muri ekzistues në ...........mm,
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllakë GKB/ GKBI kundër lagështirës *,
Përpunimi sipas DIN 18181, dy-shtresore, trashësia e pllakës 2x12,5 mm.
përfshirë veshjen e pjesës së sipërme.
Produkti: Knauf Veshje muri me konstruksion W626

............ m²

.......... Lekë

......... Lekë

Veshje muri si mur shtesë për instalime, brenda, Lartësia në m 1,25/ 1,50/ ..........*,
Sipëfaqja ku do të kryhet fiksimi betonarme/ mur tulle .............../ dru/ mur me konstruksion metalik *,
Zbatimi me distancë nga muri ekzistues në ...........mm,
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllakë GKB/ GKBI kundër lagështirës *,
Përpunimi sipas DIN 18181, një-shtresore, trashësia e pllakës 20 / 25 * mm,
përfshirë veshjen e pjesës së sipërme.
Produkti: Knauf Veshje muri W653

............ m²

.......... Lekë

......... Lekë

Veshje muri e pavarur DIN 4103-1, Fusha e aplikimit 1,
Lartësia në m ..................., Trashësia 75/ 100/ 125 mm *,
bashkime të shtangëta qarkulluese në sipërfaqen e dhënë, ..............................,
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllakë GKB/ GKBI kundër lagështirës *,
Përpunimi sipas DIN 18181, dy-shtresore, trashësia e pllakës 2x12,5 mm.
Produkti/ Sistemi: Knauf Veshje muri W626

............ m²

.......... Lekë

......... Lekë

............ m²

.......... Lekë

......... Lekë

Veshje muri e pavarur DIN 4103-1, Fusha e aplikimit 1,
Lartësia në m ..................., Trashësia 95/ 100/ 120/ 125 mm *,
bashkime të shtangëta qarkulluese në sipërfaqen e dhënë, ..............................,
Shtresa mbuluese prej pllake gipsi sipas DIN 18180: Knauf Pllakë GKB/ GKBI kundër lagështirës *,
Përpunimi sipas DIN 18181, një-shtresore, trashësia e pllakës 20 / 25 * mm,
Produkti/ Sistemi: Knauf Veshje muri W653

* Fshini të panevojshmet

Total .............Lekë
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W21 Knauf Elementët montues-Sanitare
Konstruksioni dhe montimi

Elementët montues-Sanitare
W221 Konstruksion mbajtës për lavaman
Profilet mbajtëse për fiksimin e lavameve, lavapjatëve ose shpërlarses së gojës janë prej çeliku të zinkuar. Për fiksimin e paisjeve tek të
dyja anët e murit instalues (W116/W356) nevojiten dy konstruksione mbajtëse, të cilët paramontohen me aksesorët specifik për secilin
rast zbatimi. Traversat dhe shinat e fiksimit të
tubave janë vertikalisht të zhvendosshëm. Bulonat me fileto M10 për fiksimin e objekteve
sanitare janë horizontalisht të zhvendosshëm.
W222U Konstruksion mbajtës për pisuar
Profilet mbajtëse për fiksimin e pisuarve janë prej
çeliku të zinkuar. Për fiksimin e paisjeve tek të dy
anët e murit instalues (W116/W356) nevojiten dy
konstruksione mbajtëse. Skeleti bazë mundëson
montimin e pisuarve me shplarje me presion, bërrylit shkarkues ose sifonit. Montimi i pjesës së
shplarëses me presion realizohet në mes të
elementit përmirësues. Bulonët M10 për fiksimin
e objekteve janë horizontalisht të zhvendosshëm.
W223 Konstruksion mbajtës për WC/Bide
Profilet mbajtëse për fiksimin e WC/Bide të varura
prej çeliku të zinkuar. Montimi realizohet në dyshemenë e papërpunuar, nëpërmjet vendosjes
së këmbëve të konstruksionit në profilin UW.
Fiksimi me bulonat M8. Fiksimi anësor në profilet UA me vidat punto ST 4,2x13. Konstruksioni
mbajtës i para-montuar, mundëson fiksimin e
WC-së së varur në mur me rezervuarin e ujit
ose të bidesë . Traversa mbajtëse është vertikalisht e zhvendosshme. Pllaka funksionale për
për rezervuarin e ujit vendoset sipas udhëzimit.

W224 Konstruksion mbajtës-kombinim për WC
Konstruksioni mbajtës-Kombinimi prej çeliku të
zinkuar, mundëson montimin e WC-ve të varura
në mur me rezervuar uji dhe nëpërmjet integrimit
nga të dyja anët me pllaka druri shumështresore, montimin e dy dorezave mbajtëse
për t'ju përshtatur kërkesave të invalidëve.
Fiksimi në dyshemenë e papërpunuar me bulon M8.
Profilet UA fiksohen në anë me Vida punto ST
4,2x13. Për shkak të gjerësisë së paisjes prej 850
mm është i nevojshëm një ndërrim. Pllaka funksionale e përshtatshme duhet të vendoset sipas udhëzimeve teknike.
W234 Traversë Universale/
Traversë fiksuese
Traversa universale prej një pllake druri shumështresore dhe profile llamarine të zinkuara, fiksohet
në anë të profileve CW me gjashtë vida punto ST 4,2
x13 mm. Traversat fiksuese prej llamarine 0,75
mm të trashë bashkohen me profilin vertikal CW
në anë me Stanzzange. Si alternativë mund të
përdoret shtresë pllake fibër-gipsi 18 mm.
Traversa Universale si dhe Traversa fiksuese
janë të përshtatshme për varjen e peshave në
mur deri në 1,5 kN/m gjatësi muri, psh.
bolierin, rrjetin hidraulik, dorezë mbajtëse, parmakë
ndenjës të varur në mur (varja e ngarkesave
sipas Fq. 11 ).
W235 Traversë për grup hidraulik në mur
Konstruksioni prej profileve llamarine të zinkuara
dhe një element montues për fiksimin e paisjeve
ekstra për vaskë apo kabina dushi. Nëpërmjet
pllakës montuese të zhvendosshme dhe të rro-

tullueshme mund të montohen rrjete të ndryshme
furnizimi me ujë (paisje sanitare, sisteme tub të
zbatuara në mur). Fiksimi në anë të profileve CW
me vida punto ST 4,2x13 mm.
W236 Traversë për paisje sifoni
Konstruksioni prej profileve llamarine të zinkuara dhe një element montues për fiksimin e lidhjes
shkarkuese për makinë larëse si dhe lavastovilie. Fiksimi në anë të profileve CW me vida punto
ST 4,2x13 mm. Pllaka montuese është vertikalisht
dhe horizontalisht e zhvendosshme.
W233 Shinë fiksuese
Shina çeliku të zinkuara për fiksimin e rrjetit të
tubave instalimeve të ndryshme lidhëse, pllakave
montuese për zbatimin në mur, paisje sanitare dhe
sistemit tub në tub. Rohrschellen me ø 52 mm
(psh. Lidhja me lavastoviljen) janë të zhvendosshme horizontalisht në shinën fiksuese. Fiksimi
anësor në profilet CW me 4 vida punto ST 4,2x13
për çdo anë.
W228 Konstruksione mbajtëse në lartësinë e
dhomës
Konstruksioni mbajtës në lartësinë e dhomës prej
Profili UA të zinkuar, 2 mm i trashë, për varjen e
ngarkesave në mur deri 1,5 kN/m gjatësi muri.
Fiksimi i profilit UA në dysheme dhe tavan kryhet
me ele fiksuese. Elet fiksuese për UA kanë hapje
për lejimin e shtrimit e rrjetit hidruaulik si tub në tub
ose të kabllove elektrike. Fiksimi në profilet UA me
Gewindestange, U-Scheibe dhe Stahlmutter
M10/12 ose vida vetëfiletuese.
Udhëzim:
Zbatime të tjera sipas kërkesës !

Veshje muri me konstruksion W626/ W653 me shtesë muri për instalimet
Nënkonstruksioni
Profilet perimetrale mbulohen në anën e poshtme
me masën zë-izoluese Trennwandkitt ose me shirit
gome dhe fiksohen me upat e përshtatshme në
elementët konstruktivë. Fiksimi në mur në distancë
nga 1 m, të paktën 3 pika fiksimi. Elementi konstruktiv masiv: Vida me upë, jo masiv: upa speciale për
materialin e ndërtimit. Profilet vertikalë UA/CW
rradhiten në gjatësi në distancë 62,5 cm, vendosen
në profilet UW dhe rregullohen. Tek konstruksionet
mbajtëse dhe traversat profilet UA/CW lidhen me
profilet UW ose CW të fiksuara në murin ekzistues.

Kontakti Knauf
Pyetje dhe ndihmë teknike:
Tel.: +355 4-22 48 714

Veshja me pllakë
Pllakat Knauf vendosen në distancë rreth 1 cm
nga dyshemeja. Distanca e vidave për W626: 25
cm për veshje me dopio pllakë, distanca për
shtresën e parë 75 cm, për W653: 20 cm.
Bashkimet ballorë zhvendosen nga njëri tjetri min.
400 mm. Bashkimet gjatësorë renditen të
zhvendosur nga bashkimet e shtresës së parë,
rasti i veshjes me dy pllaka.
Teknika e stukimit
Stukimi kryhet me Knauf Uniflott (ambjente me

lagështi Uniflott kundër lagështirës) pa shirita
fugëmbuluese ose me Fugenfüller Leicht dhe
Knauf Shirit fugëmbulues (vetëm tek W626).
Stukohen edhe kokat e vidave. Tek veshjet me
dopio pllakë, fugat e shtresës së parë mbushen.
Cepat e prera stukohen me shirit fugëmbulues.
Stukimi kryhet atëhere kur nuk priten ndryshime
të mëdha gjatësore të pllakës, si pasojë e
shfaqjes së ndryshimeve të lagështirës dhe
temperaturës. Për stukim, temperatura nuk duhet
ti kalojë +10 °C. Edhe në rast të shtrimit me asfalt,
stukimi kryhet mbas shtrimit.

Sisteme dhe dysheme të thata Knauf
Knauf Tirana sh.p.k.
Rr.Jeronim DeRada, Kulla 2, kati 2, Tiranë.

Fax: +355 4-22 57 761

www.knauf.com.al
W21 / ALB / 04.09 / AL

Ruhet e drejta për ndryshime teknike. Garancia jonë bazohet tek cilësia perfekte e prodhimeve tona. Rezultatet në qëndrueshmëri, statikë dhe fiziko-mekanikë të sistemeve Knauf arrihen
vetëm në rast se përdoren të gjithë komponentët e domosdoshëm të specifikuara në programin Knauf. Të dhënat mbi konsumin, sasinë dhe mënyrën e punës jane të testuara, si dhe të
zbatuara në praktikë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura. Për të gjithat ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe të pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf.

Të dhënat konstruktive, statike dhe fizike të sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm në qoftë se përdoren plotësisht
komponentë të sistemit Knauf apo produkte të rekomanduara nga Knauf, sipas udhëzimeve përkatëse teknike.

