Sistemet e ndërtimit të thatë

Udhëzim mbi montimin e
pllakave Cleaneo® Akustik linear

E re
■ Forma e brinjëve linear - montim i pllakave pa stukim
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Pllakat Cleaneo® Akustik linear
Montimi
Cleaneo® Akustik linear

Brinjët e pllakave Cleaneo® Akustik janë të gatshme të zmusuara dhe të lyera me primer, pjesa e dukshme ka një karton të
cilësisë së lartë, e cila gjithashtu ështe e gatshme e paratrajtuar me primer.

Format e cepave të brinjëve

1 Rregullimi i pllakave
brinjë e futur

ana e dukshme

2

brinjë e dalë

brinjë e dalë

brinjë e futur

brinjë e futur

brinjë e dalë
pamje e pllakës nga poshtë (ana e dukshme)

Forma speciale e brinjëve të pllakave Cleano® Akustik me nga një brinjë ballore dhe gjatësore linear te
dalë dhe nga një brinjë ballore dhe gjatësore linear të futur mundëson një sistemim preçiz të pllakave
me vrima të pandërprera. Për montim këshillohet një ekip montuesish prej 3 personash.

Gjatë montimit të pllakave, brinjët ballore dhe
gjatësore të dala bashkohen me brinjët e futura.
Spango drejtuese vendoset dhe fiksohet në mes
të dhomës sipas drejtimit të montimit.
1. Rreshtat e pllakave rregullohen sipas spangos
drejtuese dhe fiksohen. Rreshtat e tjera të
pllakave montohen sipas skemës së montimit
(shiko faqe 3).

2 Kontrollohet paraqitja e vrimave

3 Pllakat fiksohen

4 Stukohen kokat e vrimave

Paraqitja e vrimave, gjatë montimit, në zonën
e bashkimit të pllakave kontrollohet vazhdimisht nëpërmjet vijave lineare dhe diagonale
të rreshtave të vrimave (shiko vizatimin faqe 4).

Pllakat Cleaneo ® Akustik linear fiksohen në
konstruksion prej profileve CD 60x27 me vida të
shpejta kokë-sheshtë SN 3,5 x 30. Distanca e
vidave 170 mm. Pllakat gjatë fiksimit ngjishen
fort në profilet mbajtëse.
Vidhosja fillohet në cep të pllakës, e cila
kufizohet me pllakë tashmë të fiksuar në brinjë
gjatësore dhe ballore. Në fillim fiksohet brinja
gjatësore dhe më pas brinja ballore.

Kokat e vidave stukohen me stuko shumë të bardhë Snowboard-Finish.
Më pas sipërfaqet e stukuara të thata zmerilohen
për të krijuar një sipërfaqe të sheshtë.

Pllakat Cleaneo® Akustik linear
Montimi
Trajtimi i sipërfaqes
Para vendosjes së shtresave të tjera, sipërfaqja
e pllakave të gipsit duhet të jetë pa pluhur.
Në rast se kokat e vidave janë stukuar me
Snowboard-Finish, atëhere mund të hiqet
dorë nga paratrajtimi i sipërfaqes, pasi
®
sipërfaqja e Knauf Cleaneo Akustik është
paratrajtuar me primer paraprakisht në
fabrikë.

Shtresat e mëposhtme mund të vendosen mbi
pllakë 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);
Këshillë: Boja Knauf Malerweiss E.L.F.
■ Bojrat dispersion silikat mund të përdoren pasi
të përdoren solucionet paratrajtues të përcaktuar nga prodhuesi i bojës.

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.

Skema e shtrimit të pllakave pë një sipërfaqe tavani të madhe

Rreshti i 2-të , veshja fillon në mes të dhomës

varësisht design-it të vrimave

afërs mesi dhomës

333,5 mm Dist. nga akset profil mbajtës

Vizatim skematik

Pas montimit të rreshtit të 1-rë + 2-të

Mesi i dhomës
Rreshti 2-të

Pjesa e dritares

Rreshti 1-rë, veshja fillon në mes të dhomës
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Pllakat Cleaneo® Akustik linear
Montimi
Montimi i pllakave

Di

ag

Vidhosja në mes
sipërfaqes ndërmjet vrimave

on
ale

Vijë e drejtë

Vizatimi skematik

Vijë e drejtë

Spango drejtuese

1
2

Udhëzime

1 Brinjë gjatësore
Rradha e vendosjes
së vidave

2 Brinjë ballore

Paraqitja e përgjithshme e tavanit duhet kontrollohet gjithmonë nëpërmjet linjave të drejta dhe diagonale të rreshtave të vrimave
Pllakat Cleaneo® Akustik linear vendosen kryq
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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.

