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Sistemet e ndërtimit të thatë

K761 Cleaneo ® Akustik
Pllakë gipsi zë-absorbuese me efekt pastrues të ajrit

E Re
■ Cleaneo ® Akustik lineare për montim të thjeshtë dhe preçiz pa stukim
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K761 Pllakat Cleaneo® Akustik
Pllakë gipsi për absorbimin e zërit dhe me efekt të pastrimit të ajrit
Përshkrimi i produktit

Fusha e përdorimit

Të dhënat teknike

Cleaneo ® Akustik janë pllaka gipsi me vrima apo
prerje sipas DIN EN 14190 me efekt të pastrimit
të ajrit si rezultat të pranisë së mineralit Zeolit të
dehidratuar.
Cleaneo ® Akustik kanë një karton me ngjyrë
rozë në pjesën e dukshme si dhe është e
mbuluar me një cohë në pjesën e pasme të
pllakës, e cila ofrohet ner ngjyrë
. të bardhë ose të
zezë.

Cleaneo ® Akustik përdoren përgjithësisht si
veshje në sistemet e tavaneve për përmirësimin
e akustikës së ambjentit dhe absorbimin e zërit
dhe/ose për një design individual të ambjetit
Falë karakteristikës ekstra, asaj të efektit të
pastrimit të ajrit, këto pllaka janë gjithashtu ideale
për të përmirësuar klimën e ambjentit të
brendshëm.

Sjellja ndaj zjarrit sipas DIN EN 13501:A2-s1,d0
Grada e absorbimit
të zërit:
sipas Knauf Fletët teknike D12
Trashësia pllakës:

12,5 ose 15 mm

Formatet, design-i i vrimave dhe forma e cepave
të brinjëve:
sipas Knauf Flete teknike D12
Magazinimi:

thatë mbi paleta pllake

Karakteristikat- Variantet

Pjesa e dukshme

Pjesa e dukshme

Pjesa e dukshme

Cleaneo® Akustik SK

Cleaneo® Akustik FF

Cleaneo® Akustik linear

Cleaneo ® Akustik standarte kanë forma të
cepave të drejta (kënddrejta) 4SK. Pllakat e
vendosura me një fugë 3 mm, stukohen me
Uniflott. Ato kanë të vendosura në cepat e
brinjëve shenja të kuqe dhe blu.
■ kartoni në pjesën e dukshme ngjyrë rozë e çelët
■ pamje vizuale pa fuga
■ vrima të pandërprera
- Forma e brinjëve të drejta 4SK
■ me korrnizë pa vrima
- Forma e brinjëve 4SK / 4 AK / FK
■ vrima në pllakë/ prerje në bllok
- Forma e brinjëve 4SK / 4AK / HRK+SFK
■ i përkulshëm (shiko fq. 3)
■ Përpunimi dhe stukimi sipas fletës teknike
Knauf instruksione mbi montimin TRO14

Pllaka Cleaneo ® Akustik FF me formë speciale të
brinjëve, me një brinjë ballore dhe gjatësore FF si
dhe një brinjë ballore dhe gjatësore SK, mundësojnë një rregullim preçiz të pllakave me vrima
duke pasur nje vazhdimësi të vrimave nga një
pllakë tek tjetra. Falë dimensioneve preçize të
pllakave, vrimat tek bashkimet e pllakave automatikisht kanë distancën e duhur nga njëra-tjetra.
■ kartoni në pjesën e dukshme ngjyrë rozë e çelët
■ pamje vizuale pa fuga
■ vrima të pa ndërprera
- Forma e brinjëve 2FF + 2SK
■ brinjë të paratrajtuara me primer dhe të zmusuara
■ përpunim i shpejtë dhe preçiz
■ Përpunimi dhe stukimi sipas fletës teknike
Knauf Instruksione mbi montimin TRO14FF

Cleaneo®Akustik linear kanë një shkallëzim në të
gjithë perimetrin, për montim preçiz pa stukim si
dhe një karton shumë të bardhë në pjesën e
dukshme të pllakës për një veshje direkte.
Falë dimensioneve preçize të pllakave, vrimat
tek bashkimet e pllakave automatikisht kanë
distancën e duhur nga njëra-tjetra.
■ ngjyrë shumë e bardhë e kartonit në pjesën e dukshme
■ nuk nevojitet stukimi i fugave
■ vrima të pandërprera
- Forma e brinjëve 4FF (çdo 2 si mashkull-femër)
■ brinjë të paratrajtuara me primer dhe të zmusuara
■ përpunim i thjeshtë, i pandikuar nga kushtet
klimaterike
■ Përpunimi dhe stukimi sipas fletës teknike
Knauf Instruksione mbi montimin TRO14L

Cleaneo® Akustik SK

Cleaneo® Akustik FF

Cleaneo® Akustik linear

■ Vrima rrethore në vijë të drejtë:

■ Vrima rrethore në vijë të drejtë:

Lloji i vrimës

6/18 R
8/18 R
10/23 R
12/25 R
15/30 R
■ Vrima katrore në vijë të drejtë:
8/18 Q
12/25 Q
■ Vrima rrethore alternative:
8/12/50 R
12/20/66 R
■Vrima të përziera PLUS:
8/15/20 R
12/20/35 R
■ Vrima në bllok:
Design B4/B5/B6
■ Prerje në bllok Slotline:
Design B4/B5/B6

■ Vrima katrore në vijë të drejtë:
■ Vrima rrethore alternative:
■ Vrima të pëziera PLUS:

6/18 R
8/18 R
10/23 R
12/25 R
8/18 Q
12/25 Q
12/20/66 R

■ Vrima rrethore në vijë të drejtë:

8/18 R
10/23 R
12/25 R

■ Vrima katrore në vijë të drejtë:

12/25 Q

■ Vrima rrethore alternative:

12/20/66 R

8/15/20 R
12/20/35 R

Paratrajtimi i sipërfaqes
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Cleaneo® Akustik SK dhe Cleaneo ® Akustik FF

Cleaneo® Akustik linear

Para veshjeve të tjera, sipërfaqet e pllakave të
gipsit duhet të jenë pa pluhur dhe duhet
gjithmonë të paratrajtohen dhe të trajtohen me
primer.
Solucionet paratrajtuese duhet të përshtaten me
materialin e bojës/veshjen.

Para veshjeve të tjera, sipërfaqet e pllakave të
gipsit duhet të jenë pa pluhur. Nqs vidat do të
stukohen me stukon Knauf Snowboard-Finish,
atëhere mund të hiqet dorë nga paratrajtimi i
sipërfaqes, pasi sipërfaqja e Cleaneo® Akustik
linear është e fabrikuar e paratrajtuar.

Për të njësuar aftësitë e ndryshme thithëse të
sipërfaqeve të stukuara dhe të sipërfaqes së
kartonit, janë të përshtatshme solucionet
paratrajtuese si p.sh Knauf Tiefengrund ose
Spezialgrund.

K761 Cleaneo® Akustik
Pllakë gipsi për absorbimin e zërit dhe me efekt të pastrimit të ajrit
Pastrajtimi i sipërfaqes
Shtresat që mund të vendosen mbi sipërfaqen
®
e pllakës Cleaneo Akustik:
■ Bojrat:
Bojra sintetike dispersioni, pigment me efekte
të ndryshme ngjyrash, bojra uji, bojra llak mat,
bojra rezin alkid, bojra llak poliretani (PUR),
bojra rezine polimerit, bojra epoksid (EP);
■ Bojrat dispersion silikat mund të përdoren pasi
të përdoren solucionet paratrajtues të përcaktuar nga prodhuesi i bojës.

Udhëzim
Nuk janë të përshtatshme bojrat si:
■ Shtresat alkalike si bojrat gëlqere, bojra nga
ujë xhami dhe bojrat e pastra silikati.
Udhëzim
Sipërfaqet e kartonit të pllakave të gipsit, të cilat
kanë qenë për një kohë të gjatë të pambrojtura
nën ndikimin e dritës, mund të zverdhen.
Prandaj para se të vendoset boja, këshillohet të
bëhen prova në disa gjerësi pllake përfshirë
edhe zonën e stukuar. Sigurisht, zverdhja që
mund të jetë krijuar mund të mënjanohet
nëpërmjet trajtimit të sipërfaqes me primer
special.

Për detajet e konstruksioneve dhe sistemeve
duhet të kihen kujdes të dhënat në Knauf
®
Fletë Teknike D12 “Knauf Cleaneo Akustik”
në versionin aktual.

Efekti i pastrimit të ajrit
Për shkak të kërkesave të kuptueshme për
kursimin e energjisë, objektet e reja po bëhen
gjithnjë e më shumë hermetike.
Ana negative është që shkëmbimi “natyral” i ajrit
të brendshëm për shkak të moshermetizimit si
psh. tek fugat etj., nuk mund te garantohet duke
sjellë kështu ajrim jo të mjaftueshëm.
Veçanërisht kritike janë bashkimet organike të
rastit (VOC), të cilat mund të arrijnë në dhomë,
p.sh nëpërmjet emisionit nga shtresat e
dyshemesë, mobiljet, solucionet e pastrimit dhe
mirëmbajtjes dhe tymi i cigares, pasi këto jo
vetëm mund të jenë me erë të bezdisshme, por
në varësi të përqendrimit mund të jenë edhe të
dëmshme për shëndetin (p.sh. shkaktojnë
alergji, dhimbje koke).
Cleaneo®Akustik falë përmbajtjes së Zeolitit të
dehidratuar, është në gjendje të zvogëlojë
përqendrimin e këtyre lëndëve të dëmshme në
ajrin e ambjentit. Zeoliti është në natyrë një gur
me prejardhje vullkanike i hidratuar (me ujë).

Nëpërmjet dehidratimit gjatë prodhimit të pllakës
Cleaneo® Akustik formohen struktura me
sipërfaqe të mëdha të brendshme.
Sasia dhe shpejtësia e reduktimit të lëndëve të
dëmshme janë në varësi të madhësisë së
mbulimit me Cleaneo® Akustik.
Këshillohet, të mbulohet mundësisht një
sipërfaqe sa më e madhe me Cleaneo® Akustik.
Në testimet e shumëllojshme me ajër të mbushur
me lëndë të dëmshme (referencë pëzierje
gazrash me 22 bashkime tipe ajri ambjentesh
organike të depërtueshme), kryer në Insitutin për
fizikën ndërtimore në Fraunhofer, u vërtetua, që
përqendrimi i bashkimve të erërave në ambjent,
zvogëloheshin dukshëm me përdorimin e
Cleaneo® Akustik duke realizuar një cilësi ajri të
përmirësuar dhe të këndshëm në ambjent.
Veçanërisht reduktohen dukshëm p.sh. përqendrimet e bashkimeve polare të depërtueshme si
alkoli, aldehidet, ketonet ose esteret (emisione
tipike nga produktet e solucioneve të pastrimit
dhe mirëmbajtjes).

Nëpërmjet Cleaneo® Akustik neutralizohen
gjithashtu dukshëm të gjitha erërat jo të
këndshme. Këto karakteristika të Cleaneo®
Akustik u vërtetuan nëpërmjet testimit me
sistemin e nuhatjes humane të gazrave me erë të
keqe të fekaleve ose të ushqimeve (era e
peshkut). Gjithashtu matja e lëndëve të
dëmshme në një ambjent reale me tym para dhe
pas montimit të Cleaneo ® Akustik dokumentojnë
ndikimin pozitv të kësaj pllake tek cilësia e ajrit.
Mundësitë e përdorimit ofrohen veçanërisht në
ambjente si:
■ Shkolla dhe kopështe
■ Spitale, azile për të moshuarit
■ Hotele dhe restorante
■ Zyra
■ ambjente dhe objekte të tjera publike
(p.sh. banka, administrata publike, dyqane etj.)

®

Cleaneo® Akustik SK harkimi i pllakave
Cleaneo® Akustik SK me një trashësi d= 12,5
mm mund të harkohen për konstruksione
konkave ose konveks në drejtimin gjatësor të
pllakave.
Në këtë rast është i nevojshëm një zvogëlim i
distancës nga akset e profileve ≤ 286 mm (në
varësi të formave të vrimave dhe formatit të
pllakave).
Harkimi në të thatë (konkav dhe konveks)
Këshillohen që pllakat para montimit të harkohen
paraprakisht mbi një shabllon (mundësisht me
një rreze më të vogël), pë të zgjidhur tensionet
në strukturë.
Harkimi i njomë (konkav)
Pllaka njomet disa herë në pjesën e dukshme me
një furçë (nuk duhet të shpohet në anën e
vrimave, nuk duhet të laget me zorrë, në mënyrë
që bërthama e gipsit të mos laget).

Vrima

Trashësi pllake d = 12,5 mm

Rrezja e lejuar e harkimit r
harkim në të thatë
- konkav ose konveks në m

Rrezja e lejuar e harkimit r
harkim i njomë
- konkav në m

≥3

≥2

≥ 3,5

≥ 2,5

Vrima rrethore në vijë të drejtë R
Vrima katrore në vijë të drejtë Q
Vrima rrethore alternative R
Vrima të përziera PLUS R
Hark i brendshëm (konkav)

Hark i jashtëm (konveks)

d

r

r
d

3

K761 Cleaneo® Akustik
Pllakë gipsi për absorbimin e zërit dhe me efekt pastrues të ajrit
Tekst për tenderim
Pos.

Përshkrimi

Sasia

......

Knauf Cleaneo® Akustik SK/ FF/ linear * Tavan design D127
Tavan i varur DIN 18168-1, Lartësia e ambjentit në m .........., Lartësia e varjes në cm .............,

Çmimi/njësi

Vlera

niveli i absorbimit të zërit DIN EN ISO 11654 αW = .............,*
(për distancë minimale Tavan-Soletë 60/ 200 * mm)*,
kërkesa të veçanta: siguri nga goditja e topit me presion sipas DIN 18032-3,*
sipërfaqja e fiksimit betonarme/ tra druri, distanca nga akset në cm ............./
kollona hekuri, profil .............., distanca nga akset në cm ............., *
konstruksioni i tavanit të varur prej profilesh llamarine të zinkuara sipas N 18182-1, si profile kryesore dhe mbajtëse,
varja varëse Nonius *, element fiksues të përshtatshëm për llojin e materialit të soletës.
Shtresë/ veshje prej pllakash gipsi me vrima/prerje * sipas DIN 18180
a)* Knauf Cleaneo® Akustik SK me ekfet të pastrimi të ajrit,
përpunimi DIN 18181, një shtresë, trashësi pllake 12,5/ 15 * mm,
Vrima në rresht të drejtë: vrima rrethore R: 6/18 R/ 8/18 R/ 10/23 R/ 12/25 R/ 15/30 R */
vrima katrore Q: 8/18 Q/ 12/25 Q */
Vrima të alternuara:
vrima të përziera rrethore R: 8/12/50 R/ 12/20/66 R */
vrima të përziera rrethore PLUS R: 8/15/20 R/ 12/20/35 R */
Vrima në bllok:
vrima rrethore të drejta R: 8/18 R/ 12/25 R/ .............. *,
si vrima ne bllok: tipi B4/ B5/ B6 */
vrima katrore në bllok Q: 12/25 Q/ ............... *,
si vrima në bllok: tipi B4/ B5/ B6 */
Prerje në bllok:
prerje„slotline“ si prerje në bllok: tipi B4/ B5/ B6 *,
pjesa e pasme e pllakës është e ngjitur një Knauf cohë standarte, ngjyra e bardhë/ e zezë/ ............ *,
Zbatimi i fugave: e stukuar/ me Knauf profil fugëmbulues , Ngjyra........../ .......... *.
b)* Knauf Cleaneo® Akustik FF me ekfet të pastrimi të ajrit,
të parafabrikuara me brinjë të paratrajtuar me primer, speciale për një distanë preçize të vrimave në bashkimet e pllakave,
përpunimi DIN 18181, një shtresë, trashësi pllake 12,5 mm,
Vrima në rresht të drejtë: vrima rrethore R: 6/18 R/ 8/18 R/ 10/23 R/ 12/25 R/ 15/30 R */
vrima katrore Q: 8/18 Q/ 12/25 Q */
Vrima të alternuara:
vrima të përziera rrethore R: 8/12/50 R/ 12/20/66 R */
vrima të përziera rrethore PLUS R: 8/15/20 R/ 12/20/35 R */
pjesa e pasme e pllakës është e ngjitur një Knauf cohë standarte, ngjyra e bardhë/ e zezë/ ............ *,
Zbatimi i fugave: e stukuar.
c)* Knauf Cleaneo® Akustik linear me efekt të pastrimit, të parafabrikuara me brinjë të paratrajtuar me primer,
karton special i bardhë dhe brinjë të shkallëzuar për shtrim të pllakave pa stukim të fugave.
Përpunimi sipas DIN 18181, njështresor, trashësi pllake 12,5 mm,
Vrima në rrjesht të drejtë: vrima rrethore R: 6/18 R/ 8/18 R/ 10/23 R/ 12/25 R/ 15/30 R */
vrima katrore Q: 8/18 Q/ 12/25 Q */
Vrima të alternuara:
vrima të përziera rrethore R: 8/12/50 R/ 12/20/66 R */
pjesa e pasme e pllakës është e ngjitur një Knauf cohë standarte, ngjyra e bardhë/ e zezë/ ............ *,
Shtresa izoluese prej pambuku mineral sipas DIN 13162, trashësia 20 mm. *
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf D12,
montimi sipas Knauf Udhëzime për montim TRO14/ TRO14FF/ TRO14L *.
Sistemi: Knauf Cleaneo® Akustik SK/ FF/ linear * Designdecke D127
* fshini të panevojshmet

Knauf Direkt
Shërbimi telefonik:
Tel.: ++35542248714

.........

m²

.......... €

.......... €

Shuma ............... €

Fabrika: Knauf Radika AD

bul. 8 Septemvri bb. MK-1250 Debar

Knauf Tirana shpk Rr.Jeronim De Rada, Kulla 2, Kati 2, Tirana-AL

Fax: ++35542257761
www.knauf.al
K761/al./Al/01.01.2011

Ruhet e drejta e ndryshimeve teknike. Vlen botimi përkatës aktual.
Të dhënat mbi konsumin, sasinë dhe mënyrën e punës janë të testuara si dhe të zbatuara në praktikë.
Për të gjitha ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe te pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf.
Karakteristikat konstruktive, statike dhe fiziko-ndërtimore të Sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm në qoftë se është siguruar
përdorimi i të gjithë komponentëve të Sistemit Knauf ose i produkteve të këshilluar prej Knauf.

