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Knauf Suva e thatë dhe
Veshjet e murit me konstruksion

W611 – Knauf Suva e thatë me pllakë gipsi
W612 – Knauf Pllakat me prerje-V
W624 – Knauf Suva e thatë me pllakë sanduiç MW (pambuk mineral)
W631 – Knauf Suva e thatë me pllakë sanduiç EPS (polisterol)/Knauf InTherm
W623 – Knauf Veshje muri me konstruksion - profil CD 60x27
W625 – Knauf Veshje muri me konstruksion - profil CW, veshja me një shtresë pllake
W626 – Knauf Veshje muri me konstruksion - profil CW, veshja me dy shtresa pllake
W653 – Veshje muri me konstruksion - profil CW, veshja me pllakë masive
®
W623C – Knauf Veshje muri me konstruksion - profil CD 60x27, veshja me pllakë Cleaneo Akustik
W629C – Knauf Veshje muri me konstruksion - dopio profil CW, veshja me pllakë Cleaneo® Akustik
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W61 Knauf Suva e thatë dhe veshjet e muri me konstruksion
Krahasimi i Sistemeve Knauf

Sistemi Knauf

Veshje muri me
konstruksion
W623, W625, W626,
W653

Suva e thatë
Pllaka termike
Knauf InTherm

Pllakë sanduiç MW

Pllakë sanduiç EPS

Pllakë gipsi GKB

W631 InTherm

W624 MW

W631 EPS

W611, W612

Variante te parapëlqyera
Kërkesa

për sipërfaqen e
murit ekzistues

asnjë

Përshkrimi i
sistemit

Materilai izolues

mbajtës,
parapëlqehet i sheshtë

Sistem variabël
montues në mënyrën
e ndërtimit të thatë
Konstruksion metalik
i fiksuar direkt
/ jo i fiksuar
Pambuk mineral

Aftësi transmetimi termik 0,040
[W/(mK)]

mbajtës, parapëlqehet i sheshtë

Sistem izolues
Veshje direkte ngjitur me anë të materialit ngjitës

Sistem izolues që
kursen vend
(trashësi e vogël muri
me aftësi të ulët të
transmetimit termik)
Veshje direkte me
anë të ngjitësve

izoluese e lartë
Pambuk mineral

EPS

-

0,032

0,040

0,040

-

E
(normalisht i djegshëm)

-

-

E
(normalisht i djegshëm)

A2-s1,d0
(jo i djegshëm)

Frenimi avullit

Shtresë avull-frenuese
sipas nevojës

me / pa shtresë avullfrenuese të integruar
dhe optimale

me / pa shtresë alumini të ngjitur

Tabela faqe 4

Trashësi e nevojshme
e materialit izolues
dhe avull-frenuese

Alternativë e suvasë
tradicionale, pa lagështi ndërtimore
shtesë.
veshje direkte me
anë të ngjitësve

termik optimale me
EPS (gri)

Sjellja ndaj zjarrit
sipas DIN EN 13501-1

Termoizolim

mbajtës,
parapëlqehet i sheshtë

Tabela faqe 4

me / pa letër aluminiletër e fortë natron
të ngjitur

Tabela faqe 4

Kursim i energjisë sipas EnEV

Termoizolim i ndërtesës sipas DIN 4108-2

Rikonstruksion termoizolues për të kufizuar
kërkesën vjetore për energji primare Q p''
për termoizolim ekstra të ndërtimit

Rikonstruksion termoizolues për të arritur një klimë
higjenike të ambjentit dhe për mbrotjen e vazhdueshme të konstruksionit nga lagështia.

Vlerësim i thjeshtë për të plotësuar
U 0,45 W/(m²K)

R

në varësi të cilësisë termike dhe higrike
të mureve ekzistuese të jashtme

në varësi të cilësisë termike dhe higrike
të mureve ekzistuese të jashtme

Vlerësim i thjeshtë për të plotësuar
1,2 m²K/W

asnjë ose vetëm
përmirësime jo
të rëndësishme

-

Zgjidhje optimale e vërtetuar nga
ekspertizat.
Tabela faqe 4
Bashkimet në
zonën e urave
termike

Tabela faqe 4

Bashkimet optimale
(Temperatura e sipërfaqes 12,6 °C,
e vërtetuar nga ekspertizat)

Asnjë deklaratë mbi sjelljen termike
(Mbajtja e temperaturës minimale të sipërfaqes)

Duke marrë parasysh detajet e zbatimit nuk është
i nevojshëm asnjë shpenzim për planifikim.

E nevojshme dëshmia nëpërmjet planifikimit profesional

-

faqe 17-19 si dhe 25-29

Zëizolimi

zgjidhja më e mirë

Masa e përmirësimit
R w dhe zëizolimi
total R w

përcaktim i thjeshtë

Masa e përmirësimit
të zëizolimit gjatësor

përcaktim i thjeshtë

përcaktim i thjeshtë

Broshura
"Muret Knauf - Zëizolimi me sistem"

Broshura
"Muret Knauf - Zëizolimi
me sistem"

Përmirësimi i
zëizolimit të
murit ekzistues

R L, w

Copyright by Knauf Gips KG

përmirësim i vogël
deri mesatar

përcaktim i thjeshtë

faqe 6-8
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i. d. R.
përkeqësim;
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asnjë ose vetëm
përmirësime jo
të rëndësishme

faqe 8
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W61 Knauf Suva e thatë dhe Veshjet e murit me konst. - termoizolim
Termoizolim i lartë/ standart - përmirësim aftësisë termoizoluese të mureve ekzistuese standarte
Termoizolim minimal sipas normës DIN 4108-2

R 1,2 m²K/W sipas DIN 4108-2
(koeficienti i transmetimit termik)

Knauf
Veshje muri
me konst.

Knauf
Veshje muri
me konst.1)

= 0,040
W/(mK)
Lloji i ndërtimit
deri

1918

W/(mK)

W/(m²K)

mm

Mur me tullë ose me
gurë rreth 400 mm

1,4 - 1,7

2,2 - 2,5

80

60

Strukturë druri me
mbushje balte

0,7 - 1,1

1,7 - 2,0

80

60

Mur tulle

Mur me tullë
250 - 380 mm

0,6 - 0,9

1,7 - 1,9

80

Mur tulle
i përmirësuar

një shtresë 380 - 510 mm
0,7 - 0,94 1,4 - 1,7
ose dy shtresa

Mur tulle
i lehtë

Blloqe betoni me vrima

0,5 - 1,1

Tullë-rrjet, Porobeton

Mur tulle
Mur me

qerpiç

1880
deri
1948

1949
deri
1968

Blloqe të plota shtufi

mm

= 0,040
W/(mK)
mm

Knauf
pllakë
sanduiç
EPS
= 0,040
W/(mK)
mm

40

jo
e mundur

-

-

40

40

-

60

-

40

40

-

80

60

-

30

30

-

1,2 - 1,8

80

60

-

40

40

-

0,7 - 1,1

1,4 - 1,8

80

60

-

40

40

-

0,5 - 0,7

0,9 - 1,1

60

60

-

30

30

-

30

30

-

30

30

-

40

40

-

30

-

20

-

Mur betoni

Beton me zhavorr lumi

0,5

1,4

60

60

Muraturë e lehtë

Tulla poroze me
llaç normal

0,25 - 0,4

1,0 - 1,2

60

60

Parafabrikate
betoni

Panel parafabrikat betoni
0,8 - 1,6
të lehtësuar me 3 shtresa

1,1 - 1,9

80

60

Muraturë e
lehtë

Tullë e lehtë me vrima

0,3

0,9 - 1,1

60

60

-

30

Parafabrikat
druri

Mur me konst. druri
60 mm shtresë izoluese
dhe shtr. avull-frenuese

0,6 - 0,8

40

40

-

30

Mur betoni

Beton i derdhur

2,3

3,6 - 3,9

80

jo
mundur

-

50

jo
e mundur

-

Muraturë

Mur me tullë silikate

1

1,9 - 2,2

80

60

40

40

-

Muraturë e
lehtë

Tullë e lehtë me vrima
me llaç të lehtësuar

0,3 - 0,4

0,8 - 0,9

50

40

-

30

20

-

1979
Beton poroz
0,15 - 0,25 0,6 - 0,9
deri
1983
Panel parafabrikat betoni
1. WSVO Parafabrikat betoni të lehtësuar me 3 shtresa 0,6 - 1,4 0,9 - 1,5

50

40

-

30

20

-

80

60

30

30

-

0,5 - 0,7

40

40

-

30

20

-

0,25 - 0,35 0,6 - 0,8

40

40

-

30

20

-

0,2 - 0,3

40

40

-

30

20

-

1969
deri
1978

Parafabrikat
druri
1984
Standard
deri
1994
2. WSVO Beton poroz

Mur me konst. druri
80 mm shtresë izoluese avull-frenuese s d 20 m
Tullë e lehtë me vrima
me llaç të lehtësuar

0,5 - 0,8

Të dhënat e tabelës vlejnë vetëm në koordinim me udhëzimet e faqes 5
Vlerat bazohen në përllogaritjen e simulimeve termike dhe të lagështisë tranzitore (WUFI) dhe
u pranuan nga ekspertizat.
Zgjidhjet për muret në ndërtime muzeale një ose disa shtresore sipas kërkesës.
1) Trashësia e shtresës izoluese e pllakës sanduiç MW analoge me Veshjen e murit me konstruksion.
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Knauf
InTherm
pllakë
sanduiç
= 0,032
W/(mK)

Shtresë avull-frenuese

U 0,45 W/(m²K) sipas EnEV
(koeficienti i transmetimit termik)

Shtresë avull-frenuese

Vlera-U
në bllok

Shtresë avull-frenuese

Aftësia e
transmetimit termik

Trashësia e nevojshme e mat. izolues / Shtresë avull-frenues për
Termoizolim i lartë
Termoizolim standart

Shtresë avull-frenuese

Muret ekzistuese
Viti
Mure të jashtme
ndërtimit

Dëshmia: Eksepertiza Nr. 2006 699-5, 2006 699-6
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-

Shtresë avull-frenuese:
- jo e nevojshme
LDS 2 Silk (Knauf Insulation)
LDS 100 (Knauf Insulation)
Knauf InTherm pllakë sanduiç me shtresë
avull-frenuese (s d -Wert = 10 m)
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W61 Knauf Suva e thatë dhe Veshjet e murit me konst.- Termoizolim
Marrja e masave të rëndësishme dhe kërkesat për zbatimin e izolimit të brendshëm
Marrja e masave për izolimin e brendshëm
Izolimi nga rrymat e ajrit
Një izolim i vazhdueshëm nga rrymat e ajrit nuk
ka vetëm rëndësi për minimizimin e humbjeve
termike, por mbi të gjitha për mënjanimin e
vazhdueshëm të dëmtimeve strukturore.
Për të krijuar izolimin e kërkuar nga ajri duhet të
kihen kujdes një rradhë rregullash dhe detajesh
konstruktive.
Veçanërisht te masat e marra në izolimin e
brendshëm eshtë izolimi nga rrymat e ajrit të
shtresës izoluese, pasi mos izolimi i plotë rrit
mundësinë e krijimit të kondensimit si rezultat i
difuzionit të ajrit.
Kjo mund të mënjanohet nëpërmjet bashkimeve
hermetike të shtresës izoluese nga rrymat e ajrit
në elementët konstrukivë kufitar.

Suva e thatë me pllakë termike
Tek suvaja e thatë me pllaka sanduiç krijohet
shtresë izoluese nga rryma e ajrit në sipërfaqen e
pllakës së gipsit të stukuar. Zonat e bashkimit
stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit me Knauf
Shirit fugëmbulues.
Izolimi i kërkuar nga rrymat e pasme sigurohet
nëpërmjet togave (shiritave) të materialit ngjitës
të vendosura pa ndërprerje në të gjithë zonat e
bashkimit me murin, dyshemenë dhe tavanin
(shiko faqe 17).
Në sipërfaqet e shpatullave (dyer/dritare), suvaja
e thatë vendoset në të gjithë sipërfaqen.

Veshja e murit me konstruksion
Në rastin e veshjes së murit me konstruksion,
izolimi nga rrymat e ajrit realizohet nëpërmjet një
shtrese plastike avull-frenuese ose alternativë
nëpërmjet një shtres pllake të gipsit të stukuar.
Në zonat e bashkimit zbatohet gjithashtu izolimi
nga rrymat e ajrit (shtresa plastike avull-frenuese
vazhdimisht bashkohet hermetikisht ose
bashkimet e pllakave të gipsit stukohen hermetikisht me Knauf Shirit fugëmbulues).
Depërtimet e ajrit
Të gjitha zonat nga ku ajri mund të depërtojë duhet
të izolohen. Kutitë elektrike dhe rrjeti i instalimeve
duhet të izolohen nga rrymat e ajrit ose instalimet të
sistemohen para vendosjes së shtresës izoluese.

Shtresat avull-frenuese
Për tu mbrojtur nga kondesimi në elementin
ndërtimor, gjatë marrjes së masave për izolimin e
brendshëm ndoshta mund të jetë e nevojshme
vendosja e shtresave anti-difuzuese me
qëndrueshmëri përkatëse ndaj difuzionit të avullit.
Për veshjen e murit me konstruksion këtu në
rradhë të parë janë të përshtatshme shtresa
izoluese (të ashtuquajtura avull-frenuese), si p.sh.
Knauf Insulation LDS 2 Silk dhe LDS 100, të cilat
kryejnë edhe funksionin e izolimit nga rrymat e ajrit.
Tek suvaja e thatë parapëlqehet të përdoren
pllakat sanduiç InTherm me shtresë avull-frenuese
të integruar.

Rëndësia e një shtrese avull-frenuese në kontekstin e projektimit duhet të testohet ne mënyrë
llogaritëse dhe të provohet për secilin rast
(shembuj zgjidhje shiko tabelën faqe 4).
Para izolimit, shtresa avull-frenuese mundësisht
shtrihet në të gjithë sipërfaqen pa asnjë të çarë.
Mënyra profesionale e shtrirjes përcaktohet nga
projektuesi varësisht kushteve të vendit. Shtresa
avull-frenuese duhet të jetë vazhdimisht e
bashkuar hermetikisht me elementët konstruktiv
kufitar.
Shtresa avull-frenuese të shtrihet e pa tërhequr.
Bashkimet horizontale sistemohen gjithmonë mbi
profile. Të gjitha bashkimet ngjiten. Ngjitësit për
bashkimin e dy shtresave avull-frenuese me aftësi
vazhdimisht izoluese nga rrymat e ajrit sipas
udhëzimeve të prodhuesit Knauf Insulation LSD.

Shtresë avull-frenuese
LDS 2 Silk / LDS 100
LDS Shirit ngjitës

Shtresë avull-frenuese
LDS 2 Silk / LDS 100
LDS Shirit ngjitës

Kërkesat për zbatimin e izolimit të brendshëm
Vendet ekzistuese
■ Muri i jashtëm duhet të jetë i thatë (shtresa
izoluese horizontale dhe vertikale pa rrudha).
■ Mbrojtja e murit nga era dhe shiu (p.sh. suvaja)
duhet të jetë funksionale, në të kundërtën është
e nevojshme të kontrollohet sa është lagështia
në mur. Zgjidhjet e paraqitura në tabelën e faqes
4 tregojnë kërkesat që duhet të plotësojë një
mbrojtëse funksionale nga shiu.

Udhëzime

■ Mureve ekzistuese gjithashtu i largohen shtresat
anti-difuzuese (p.sh. bojrat e vajit) ose keto
shtresa shpohen (perforohen).
■ Veçanërisht duhet të planifikohet me kujdes
marrja e masave për izolimin e brendshëm te
konstruksionet e mureve të jashtme, për të
shmangur dëmet nga lagështia sidomos në
konstruksionet sensibël.

■ Në rast se kemi dëmtime nga lagështia /
përhapje të mykut është e nevojshme të zbatohet
tharja e murit ekzistues dhe restaurimi i murit
para vendosjes së veshjes së brendshme.

■ Zgjidhjet konstruktive të dhëna në këtë broshurë teknike janë shembuj, vlejnë për situatat e bashkimit të treguar dhe shërbejnë për orientim të
përgjithshëm. Në rast të devijimit të kushteve duhet që ndërtimi i detajit të bashkimit të kontrollohet nga një projektues profesionist, të rivlerësohet
dhe eventualisht gjithashtu të rillogaritet.
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W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion - Zëizolim

Metodat parashikuese

Përmirësimi i masës zëizoluese të vlerësuar R w me Knauf Veshje muri me konstruksion

Vizatim skematik

Veshje muri me konstruksion metalik i fiksuar direkt ose jo i fiksuar
Veshja e murit me konstruksion formon sëbashku me murin masiv një sistem masë-sustë. Masa e përmirësimit varet nga ndërtimi konstruktiv i veshjes me
konstruksion. Një rezultati optimal arrihet duke iu përmbajtur parimeve të mëposhtme:
Bashkim me amortizim maksimal akustik i Veshjes së murit me konstruksion nga muri masiv.
Veshja me pllaka elastike.
Përcaktimi i thellësisë së hapësirës për frekuencë rezonance të ulët.
Avullim në hapësirën boshe përmes shtresës poroze të izolimit
Testimet e shumta kryer nga Knauf, testimet e IBP (Insituti i testimeve) në Stuttgart (Raporti i testimit P-BA 237/2003e) dhe MPA Braunschweig (Raporti
2080/5723) vërtetojnë që Knauf Veshjet e murit me konstruksion metalik përmes ndërtimit shumë të mirë konstruktiv (lidhje amortizuese) krahasuar me normën
DIN EN 12354-1 arrijnë një masë përmirësuese akoma më të mirë zëizoluese të mureve masive. Këto vlera këkojnë të zbatohet ndërtimi i përshkruar si më
poshtë:

W626

Veshje muri me konstruksion

W623

Ndërtimi:
Konstruksioni metalik fiksohet direkt në mur me varëse direkte
/kapëse akustike (W623) / konstruksion jo i fiksuar (W626)
Veshja me dy shtresa pllake Pllake Knauf GK 12,5 mm
Thellësia e hapësirës 40 mm
Mbushja e hapësirës me material izolues poroz me qëndrueshmëri gjatësore specifike nga rrymat prej r = 5 kPa s/m²
(p. sh. Lesh i zakonshëm xhami me dendësi rreth 15 kg/m³ )

40 mm

40 mm
2x 12,5 mm

2x 12,5 mm

Përllogaritja e masës së zëizolimit të vlerësuar R w të murit masiv dhe Knauf Veshje muri me konst. kryhet sipas hapave 1

2

3

4

Vlera zëizoluese e vlerësuar Rw e murit masiv *)
pa veshje me konstruksion [dB]

1 Masa përmirësuese R w si rezultat i zbatimit të Knauf Veshje muri me konst. (përshkruar si më lart) në mure masive

55

dB

50

50

R w = 33 log (m') - 28

Kn
45

45

40

es

hje

mu

ri m

ek

on

st.

38

35

35

30
50

100

150

200

250

300

10

12

Masa e sipërfaqes m' [kg/m²]

6

fV

R w = 37 - R w / 2

40

Shembull

38

38

au

14

16

18

20

Masa përmirësuese R w [dB]

*) Vlera mesatare për mure tulle, beton etj. - nuk vlen për tulla me vrima jo të përshtatshme akustikisht
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W61_SCHALL1-0109.dwg

Stand 01.09

Seite 6

W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion - Zëizolim
Metodat parashikuese

2 Vlerat korrigjuese sipas konstruksionit K K (për ndryshimin e konstruksionit në krahasim me shembullin e dhënë nga diagrami) 1
Marrja e masave konstruktive

Vlera e korrigjuar K K

K K1

Veshje me një shtresë pllake gipsi Knauf 12,5 mm

- 2 dB

K K2

Zëvendësimi i dy shtresave pllake gipsi Knauf GK 12,5 mm me një shtresë pllake masive

- 1 dB

K K3

Zëvendësimi i të gjithë pllakave gipsi Knauf Knauf me pllakën e gipsit të fortë Diamant

+ 2 dB

3

Masa përmirësuese R w duke marrë parasysh vlerat korrigjuese sipas konstruksionit K

K

Shembull i marrë nga diagrama 1 :

Masa e murit masiv 100 kg (p. sh. 120 mm mur me blloqe gipsi)
Veshje muri me konstruksion dhe dy shtresa pllake gipsi Knauf 12,5 mm
Masa e përmirësimit R w = 18 dB

Ndryshimi i konstruksionit në krahasim me shembullin e dhënë:

Veshje me konstruksion me një shtresë pllake (K K1 ) me pllakë gipsi të fortë Diamant (K K3 )

Vlera korrigjuese
një shtresë pllake

Masa përmirësuese
nga diagrami 1

Rw
18 dB

K K1

+

- 2 dB

Vlera korrigjuese
Diamant

+

K KK3
+ 2 dB

Masa përmirësuese
përf. vlerën korrigjuese

R w, totale

=

18 dB

4 Përcaktimi i masës izoluese të vlerësuar R w, total i murit masiv me Knauf Veshje muri me konstruksion
Veshje muri me konst. nga njëra anë e murit
R w, gesamt
Veshje
muri me
konst. dhe
një pllakë
Diamant

Muri masiv
nga 1

Rw
38 dB

Veshje muri me konst.
nga 3

+

Rw
18 dB

Mur masiv me
Veshje muri me konst.

=

R w, total
56 dB

3

Veshje muri me konst. nga të dyja anët e murit
Për veshjen e murit me konst. nga të dyja anët e tij merret në llogaritje gjysma e vlerës së masës përmirësuese

R w, total
2. Veshje
muri me
konst. dhe
një pllakë
Diamant

1. Veshje
muri me
konst. dhe
një pllakë
Diamant

Mur masiv
nga 1

Rw
38 dB

R w më e ulëta nga të dyja vlerat

1. Veshje muri me konst. 2. Veshje muri me konst.
nga 3

+

Rw
18 dB

+

Rw / 2
9 dB

Mur masiv me
Veshje muri me konst.

=

R w, total
65 dB

3

Për të rritur sigurinë në projektim, këshillohet të merret parasysh në llogaritjen parashikuese një tolerancë prej të paktën 2 dB.
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W61 Knauf Suva e thatë MW / InTherm - Zëizolim
Metodat parashikuese për Suvanë e thatë me pllakë sanduiç

1 Masa përmirësuese R w nëpërmjet Knauf Pllakë sanduiç në mure masive
Mur referues i lehtë

Mur referues i rëndë

12
11
10

Masa referuar sipërfaqes
m' = 70 ± 10 kg/m²
m' = 350 ± 50 kg/m²

R w, light [dB]

R w, heavy [dB]

60 mm

+ 6 *)

R w, light [dB]

W631 Pllakë Knauf InTherm **)
40 mm

+ 1

+ 9 *)

50 mm

Pllak

ë Kn

5
4
3
2
1

Knau

f In T

herm

erm

60 m

m

3

40 m

2

m

1

150
200
250
300
350
Masa referuar sipërfaqes të murit masiv m' [kg/m²]

12

11

Pllakë

10

+ 4

+ 11

n Th

6

+ 3

+ 9 *)

auf I

70 100

W624 Pllakë sanduiç MW **)
20 mm

8
7

9

+ 6

Pllakat sanduiç EPS nuk janë të përshtatshme si masë përmirësuese zëizoluese

R w, light [dB]

trashësia mat. izolues

9

12
11
10
9
8
7
6
5
4

*) Vlerat referuese të ndara nga matjet në mur të rëndë me m' = 305 kg/m²,
vlerësuar për mur referues të lehtë
**) Vlera të matura për material ngjitës me toga (shirita) Knauf Perlfix

8
7
6
5
4
3
2
1

Pllakë

sandu

sandu

iç MW

iç MW

50 m

m

12
11
10
9
8
7

6

20 m

m

5

4

3
2
1

R w, heavy [dB]

Sisteme Knauf

Ndihmë e interpoluar

R w, heavy [dB]

Vlerat e matura të vlerësuara sipas DIN EN ISO 140-16:2006

70 100

150
200
250
300
350
Masa referuar sipërfaqes të murit masiv m' [kg/m²]

2 Përcaktimi i masës zëizoluese të vlerësuar Rw të murit masiv me Knauf Pllakë sanduiç MW (lesh guri) dhe In Therm
Metodat shtesë për veshjen e murit me konst. si hapi 4 (faqe 7) dhe të dhënat e tjera për masën e zëizolimit R' w vlejnë gjithashtu edhe për pllakat sanduiç MW.

Për shqyrtim të mëtejshëme tek Veshjet e murit me konst./ Suva e thatë me pllakë termike
Veshjet e murit me konstruksion dhe Suvaja e thatë me pllakë termike MW dhe In Therm përshtaten shumë mirë për të përmirësuar zëizolimin gjatësor në muret masive kufitare
Broshura Knauf Muret - Zëizolim me sistem
Broshura teknike W62 Knauf Veshjet me konstruksion dhe puset teknike

8
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W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion metalik
Peshat konsol DIN 4103 / Aftësia mbajtëse e upave / Traversat
Peshat konsol
deri 0,4 kN/m Upë

Çengel

Objekte të lehta,
p.sh. tabllotë mund të
fiksohen me çengel-X

deri 1,5 kN/m Konst. mbajtëse/Traversa

Upë për varje ngarkesash

Knauf Hartmut

Upë metalike

Ngarkesë
10 kg

Lartësia

Ngarkesë
5 kg

Mobilje varur

Upë plastike

Gjerësia

Ngarkesë
15 kg

Diagrama
Pesha maks. e lejuar
e mobiljes (kg)
Gjerësi mobilje (cm)

kg

Pika
fiksimi

ia

llës

The

Aftësia mbajtëse e upave- ngarkesa të shpërndara dhe dinamike

Pesha konsol të lejuara deri 0,4 kN/m gjatësi muri

>2

Peshat konsol mbi 0,4 kN/m
deri 1,5 kN/m gjatësi muri
duhet të fiksohen në
konstruksione mbajtëse dhe
traversa.
Në zonën e konst. mbajtës
dhe traversave profilet UA/CW
duhet të përforcohen me
shirita pllake gipsi 30 cm të larta
të cilat fiksohen ne murin
ekzistues (shih faqe 30).

30 cm

deri 15 / 22 kg

100
90
80
70

Upë
metalike

Upë
plastike

mm

Vidë M5
kg

Vidë M5 / M6
kg

ø 8 / ø 10 mm
kg

12,5

35

40*)

30

35 *)

25

30 *)

20

45

-

40

-

35

-

55

60*)

50

55 *)

40

45 *)

*) Pllakë gipsi e fortë Diamant

1

cm 10 20 30
Thellësia e mobiljes(cm)

Sipas normës DIN, veshjet e murit me konst. jo të fiksuar mund të ngarkohen
në vende të dëshiruara me pesha konsol deri 0,4 kN/m gjatësi muri duke
marrë parasysh krahun e levës (lartësi mobilje ≥ 30cm) dhe jashtë qendërsia (thellësi mobilje ≥ 60 cm). Distanca e fiksyesve ose upave ≥ 75 mm
Fiksimi i peshave konsol duhet kryhet me të paktën dy upa fiksuese për
ngarkesa plastike ose metalike p.sh. Tox Universal, Fischer Universal.

cm
120
100
80
60
40

2

50
40
30
20
10

Pika
fiksimi

Knauf
Hartmut

2x12,5 / 25

60 3

2

Trashësia
veshjes

Suva e thatë
40

50

60

Shembull: Thellësi mobilje 30 cm, gjerësi mobilje 80 cm

Fiksimi i peshave konsol të varura në mur deri ne 0,4 kN/m
te suvaja e thatë me:

në murin ekzistues
me elementë fiksues
të përshtatshëm

në shtresën e pllakës
me upa për ngarkesa
maks. 15 kg / Upë

Pllakë gipsi

-

deri te linja gjerësi mobilje 80 cm 2 , në këtë pikëprerje

Pllakë sanduiç MW

-

horizontalisht për majtas - leximi 3 :

Pllakë sanduiç EPS

*)

50 kg është për këtë dimension mobiljesh

Pllakë InTherm

*)

Në diagram tek thellësia mobiljes 30 cm 1 vertikalisht për lart,

pesha maksimale e lejuar e mobiljes.

*) Përdorni upa për varje ngarkesash metalike/plastike

Traversa M 1:10

dimens.në mm

W234-A10 Pamje Traversë universale

W234-A11 Pamje Traversë fiksuese

Distanca nga akset e profileve 625

Distanca nga akset e profileve 625

Pllakë shumështresore druri

Knauf Traversë universale
555 / 300 / 23 mm

Dimensioni i traversës 620

290

300

Pllakë druri 555

Llamarinë 0,75 mm

Knauf Traversë fiksuese

Në zonën e traversave, profilet CW përforcohen me shirita pllake 30 cm të larta duke i fiksuar në murin ekzistues (shiko faqe 30)
Broshura teknike W21 Knauf Montimi i pajisjeve hidro-sanitare
Copyright by Knauf Gips KG
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W61 Knauf Suva e thatë - Të dhënat teknike
Suva e thatë me pllakë gipsi dhe pllakë sanduiç

Sistemet

Të dhënat teknike
Shtresë izoluese
Trashësi

D

Vizatime skematike

s

mm

mm

Pesha

Pllakë Knauf
Trashësi

d

Lloji

mm

Knauf
Ndërtim i thatë
shumë cilësor

Gjerësi/ Gjatësi
mm

rreth kg/m²

W611 Suva e thatë me pllaka gipsi GKB
-

9,5

GKB

1250 / 2000
ose
1250 / 2500

7,8

-

-

12,5 *)

GKB

1250 / 2000
deri
1250 / 3000

9,3

d

-

*) gjithashtu e disponueshme me shtresë të fortë

alumini

s

Shtresë izoluese me aftësi transmetimi termik

33

20

43

30

63

50

= 0,040 W/(mK)

12,8

12,5 **)

GKF

900 / 2600

14,3

d

D

W624 Suva e thatë me pllaka sanduiç MW (me lesh guri)

**) gjithashtu e disponueshme me shtresë alumini

16,8

W631 Suva e thatë me pllaka sanduiç EPS (polisterol)
30

Shtresë izoluese me aftësi transmetimi termik
20

8,4

s
d

D

9,5

8,6

33

20

9,8

43

30

53

53

10,0
1250 / 2500
10,2

Shtresë izoluese me aftësi transmetimi termik
40

= 0,032 W/(mK)

10,9
GKB

600 / 2500

60

11,3

D

73

GKB

40

12,5
s

1250 / 2500

30

W631 Suva e thatë me pllaka sanduiç Knauf InTherm

d

GKB

40

12,5 **)
**) gjithashtu e disponueshme me shtresë alumini

= 0,040 W/(mK)

me shtresë avull-frenuese të integruar
GKB
60
12,5

73

W631 Knauf InTherm Pykë izoluese

11,3

Aftësi transmetimi termik

= 0,030 W/(mK)

D

(Element i veçantë për zonat e urave termike)

600 / 2500

40

-

-

-

D

W631 Knauf InTherm Pllakë termike për shpatullime (Element i veçantë për zonat e urave termike)

400 / 1000

-

Aftësi transmetimi termik

= 0,025 W/(mK)

10
-

-

-

800 / 1250

-

20

10
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W61 Knauf Suva e thatë - Të dhënat teknike

Veshje muri me konstruksion të fiksuara dhe jo të fiksuara në murin ekzistues

Sistemet

Të dhënat teknike
Profil
Knauf

D

mm

Vizatime skematike

h

mm

Pllakë Knauf
Trashësia Lloji

d

mm

Pesha

pa shtresë
Gjerësi/ Gjatësi izoluese
mm

W623 Knauf Veshje muri me konstruksion metalik CD 60x27 - i fiksuar direkt
Dist. nga akset e profileve

D

d h

625 mm

40

27

12,5

52,5

27

2x 12,5

GKB / GKF

min. kg/m²

veshja me një ose dy shtresa pllake

GKB / GKF
Diamant

1250 / 2000
deri
1250 / 3000

Diamant

13

23

W625 Knauf Veshje muri me konstruksion metalik CW 75 / CW 100 - jo i fiksuar
Dist. nga akset e profileve

625 mm

h

112,5

75

100

12,5

12,5

d

D

87,5

veshja me një shtresë pllake

GKB / GKF
Diamant
GKB / GKF

1250 / 2000
deri
1250 / 3000

14

Diamant

W626 Knauf Veshje muri me konstruksion metalik CW 50 / CW 75 / CW 100 - jo i fiksuar
Dist. nga akset e profileve

75

50

2x 12,5

100

75

2x 12,5

125

100

2x 12,5

h
d

D

625 mm

Knauf
Ndërtim i thatë
shumë cilësor

veshja me një shtresë pllake

GKB / GKF
Diamant
GKB / GKF
Diamant

1250 / 2000
deri
1250 / 3000

24

GKB / GKF
Diamant

W653 Knauf Veshje muri me konstruksion metalik CW 75 / CW 100 - jo i fiksuar

veshja me një shtresë pllake Masive

Dist. nga akset e profileve
95

1000 mm

75

h

D

20 / 25
100

21 / 24

d

120

Pllakë
masive

625 / 2000
ose
625 / 2500
ose
625 / 2600

Siguria ndaj goditjes së topit me presion sipas DIN 18 032-3 arrihet me një distancë nga akset e profileve prej ≥ 625 mm dhe një veshje me ≥ 2 x 12,5 mm
Pllakë Knauf (Dëshmia: Raporti testimit 901 3617-2)
Knauf Veshjet e murit me konst. mund të përmirësojnë aftësinë e mbrojtjes nga zjarri të mureve ekzistuese ose të plotësojnë kërkesat e mbrojtjes nga zjarri për vete.
Elementët konstruktivë kufitarë duhet të kene të paktën të njëjtën klasë qëndrueshmërie nga zjarri (shiko gjithashtu broshurën Mbrojtje nga Zjarri me Knauf:
W626 Knauf Veshje muri me konst. / W628 Knauf Puse kontrolli Tipi B).
Knauf Veshje muri me konstruksion për absorbim zëri: shiko faqe 31

Karakteristikë
optimale
zëizoluese
Copyright by Knauf Gips KG
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W61 Knauf Suva e thatë
Mënyrat e ngjitjes së pllakave

Vizatime skematike

Mënyra A e ngjitjes me shirita të hollë

mbi sipërfaqe të sheshtë (p.sh. beton)
Fugenfüller Leicht me shirita krëhër
të vazhdueshëm vendosur në të gjithë perimetrin:

pa shirit gjatësor në mes të pllakës:
Knauf InTherm Pllakë sanduiç

një shirit gjatësor në mes të pllakës:
Pllakë sanduiç: 12,5 mm + MW / EPS
Pllakë Knauf: 12,5 mm

dy shirita gjatësorë në mes të pllakës:
Pllakë sanduiç: 9,5 mm + EPS
Pllakë Knauf: 9,5 mm

Zbatimi i mënyrave të ngjitjes hermetike nga rrymat e ajrit (p. sh. tek Knauf InTherm): shiko faqe 17

Mënyra B me toga Perlfix

mbi sipërfaqe jo të sheshtë deri 20 mm (p.sh mur tulle)
Distanca ndërmjet togave Perlfix:
rreth 250 mm në perimetër
rreth 350 mm tek rreshtat gjatësore

pa rreshta në mes të pllakës:
Knauf InTherm Pllaka sanduiç

një shirit gjatësor në mes të pllakës:
Pllakë sanduiç: 12,5 mm + MW / EPS
Pllakë Knauf: 12,5 mm

dy shirita gjatësor në mes të pllakës:
Pllakë sanduiç: 9,5 mm + EPS
Pllakë Knauf: 9,5 mm

Zbatimi i mënyrave të ngjitjes hermetike nga rrymat e ajrit (p. sh. tek Knauf InTherm): shiko faqe 17

Mënyra C me shirita pllake

mbi sipërfaqe jo të sheshta > 20 mm (p. sh. mur me tulla në ndërtim të vjetër)
Shiritat e pllakave (b = 100 mm)
me toga Perlfix (të gjitha rreth 350 mm)
fiksohen në sipërfaqen e murit

dy shirita pllake:

Knauf InTherm Pllakë sanduiç

tre shirita pllake:

Pllakë sanduiç: 12,5 mm + MW / EPS
Pllakë Knauf: 12,5 mm

katër shirita pllake:

Pllakë sanduiç: 9,5 mm + EPS
Pllakë Knauf: 9,5 mm

Veshja nëpërmjet ngjitjes me shirita të hollë
zbatohet me Fugenfüller Leicht
(bashkimet e pllakave vendosen në mes të shiritave të pllakës)
Zbatimi i mënyrave të ngjitjes hermetike nga rrymat e ajrit (p. sh. tek Knauf InTherm): shiko faqe 17

Udhëzime

12

Tek pllakat sanduiç përgjatë perimetrit dhe në mes të pllakës, në zonën ngjitëse vendosen me presion në mënyrë të vazhdueshme shirita me
Perlfix ose Fugenfüller Leicht.
Në rast se është parashikuar shtrimi me pllaka qeramike, vendosen shirita ose rreshta të tjerë ngjitës.
Tek oxhaqet dhe në zonat, mbi të cilat më pas do të fiksohen pesha të rënda, ngjitësi (Perlfix/Fugenfüller) vendoset në të gjithë sipërfaqen e
pllakës. E njëjta vlen edhe tek bashkimet në dritare, dyer dhe qepena/grila.
Në rast se janë parashikuar instalimet elektrike, paraprakisht krijohen prerjet e nevojshme në pllakë.
Kutitë montohen vetëm pas montimit të pllakave. Tek muret e jashtme duhet të kihet kujdes izolimi nga rrymat e ajrit.
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W61 Knauf Suva e thatë
Detaje

W611

W624 / W631

Pllakë Knauf

W631 Knauf InTherm

Knauf Pllakë sanduiç MW / EPS

Aftësi transmetimit termik

Bashkim në tavan - Mënyra A me shirita të hollë
W611-VO1

= 0,040 W/(mK)

Knauf InTherm Pllakë sanduiç

Aftësi transmetimit termik = 0,032 W/(mK)

mbi sipërfaqe të sheshtë (p. sh. beton)

W631-V01

Shkalla 1:5

W631-VO20

Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Fugenfüller Leicht
Pllakë Knauf

Fugenfüller Leicht
Pllakë sanduiç EPS / MW

Mesi i murit - Mënyra B me toga Perlfix
W611-VM1

Fugenfüller Leicht
Knauf InTherm
Pllakë sanduiç

mbi sipërfaqe jo të sheshtë deri 20 mm (p. sh. mur tulle)

W624-VM1

Togë Perlfix
Pllakë Knauf

W631-VM20

Toga Perlfix
Knauf InTherm
Pllakë sanduiç

Togë Perlfix
Pllakë sanduiç MW / EPS

Bashkim në dysheme - Mënyra C me Shirita pllake
W611-VU1

mbi sipërfaqe jo të sheshtë > 20 mm (p. sh. Mur tulle në ndërtesë të vjetër)

W631-VU1

Togë Perlfix
Fugenfüller Leicht
Pllakë Knauf

W631-VU20
Shirita pllake
b = 100 mm
Fugenfüller Leicht
Pllakë sanduiç EPS / MW

a*)
Fugenfüller Leicht
Knauf InTherm
Pllakë sanduiç

Tavani ekzistues
*) a

30 mm tek veshjet e mureve të jashtme me pllaka sanduiç (sipas ekspertizave fiziko-ndërtimore)
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W611 Knauf Suva e thatë GKB / W612 Prerjet-V
Suva e thatë me pllakë gipsi
Mënyrat e ngjitjes

Suva e thatë me pllakë gipsi

9,5 / 12,5

A

Shirit hollë

9,5 / 12,5

B

Toga Perlfix

9,5 / 12,5

dimensionet në mm

C

Shirit pllake

Prerjet-V
Prerjet-V 30°

Prerjet-V 75°

Trashësi pllake:
12,5 mm

S

Udhëzime mbi montimin:

S

S

Prerjet-V 60°

Të dhënat e porosisë:

Prerjet-V 45°

S
Prerjet-V 90°

Prerjet-V 120°

Prerjet-V e lagur mbi të lagur
paratrajtohen me primer-in
Knauf Tiefengrund dhe ngjiten
me zmakun Knauf Weißleim

Të domosdoshme të dhënat
mbi masën dhe shenjën S

Pllaka të ngjitura sipas kërkesës

Detaje Sh 1:5
W612-B1

W612-A3

Veshja e kollonave në mur

Kënd i jashtëm 135°

Toga Perlfix
Pllakë Knauf

Uniflott
p.sh. Shirit Trenn-Fix
Toga Perlfix
Pllakë Knauf me
90° Prerje-V

Prerje-V i ngjitur
Uniflott + Shirit
fugëmbulues

W612-A2

W611-VO4

Montimi i kutive elektrike

Toga
Perlfix

Uniflott +
Shirit fugëmbulues

Pllakë Knauf me 45° Prerje-V

Bashkim në tavan D112

p. sh. D112
Uniflott + Shirit Trenn-Fix

Kuti elektrike
Pllakë Knauf me prerje-V 90°

Toga Perlfix
Pllakë Knauf

Pllakë e zhvilluar

14
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W624 / W631 Knauf Suva e thatë MW / EPS

Suva e thatë me pllakë sanduiç MW (lesh guri) / EPS (polisterol) shtresë izoluese λ = 0,040 W/(mK)
Mënyrat e ngjitjes

Pllakë sanduiç MW / EPS

A

Shirit i hollë

B

Toga Perlfix

C

Shirita pllake gipsi

12,5

20-50

9,5 /
12,5

20-40

12,5

20-50

dimensionet në mm

Detaje konstruktive Sh 1:5
W631-H4

W624-H7

Kënd i brendshëm

Shirit fugëmbulues
Pllakë sanduiç EPS / MW
Toga Perlfix
p.sh. Mur tulle

W631-H5

Kënd i jashtëm

p.sh. beton
Fugenfüller Leicht
Pllakë sanduiç MW / EPS
Ele këndore, n.q.s. është e nevojshme

W624-H1

Bashkim në Mur me konst. metalik

Bashkim në Mur me konst. metalik

p.sh. Beton
Shirita perimetral izolues 12 mm
Shirit fugëmbulues

Upë metalike për varje ngarkesash
Masë izoluese Trennwandkitt

p. sh. W111

p. sh. W112
Uniflott
Pllakë sanduiç MW / EPS
Fugenfüller Leicht

Pllakë sanduiç EPS / MW
Toga Perlfix

Udhëzime

Asnjë dëshmi për veprimin termik tek bashkimet në zonat e urave termike. Temperatura më e vogël e sipërfaqes së sipërme sipas DIN 4108-2
duhet të provohet nga projektuesi profesional.
Bashkimet e brinjëve ballore zbatohen me shirit fugëmbulues si dhe të gjitha bashkimet e pllakave stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
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W631 Knauf suva e thatë InTherm

Suva e thatë me pllakë sanduiç Knauf InTherm , shtresë izoluese λ = 0,032 W/(mK)
Mënyrat e ngjitjes

Pllaka sanduiç Knauf InTherm

A

Shirit i hollë

B

Toga Perlfix

C

Shirita pllake

12,5

a*)

40 / 60

12,5

40 / 60

12,5

40 / 60

dimensionet në mm

*) a 30 mm për veshjen e mureve të jashtme me pllakë sanduiç
(sipas ekspertizes fiziko-ndërtimore)

Detaje Sh 1:5

Vizatime skematike - dimens. në mm

W631-V20 Bashkimet e pllakave
Pllakë sanduiç Knauf InTherm

vertikale

600

2
Brinjë ballore
5

Brinjë ballore

5

Izoluesit ngjishen fort
që ngjitësi të mos
depërtojë tek bashkimet

2500

Stukim hermetik nga rrymat e ajrit +
Shirit fugëmbulues

Brinjë gjatësore

Brinjë gjatësore (HRK)

W631-H21 Bashkimet e pllakave
horizontale

2

Shtresa izoluese e shkallëzuar garanton bashkim të ngjeshur të shtresave izoluese
Izoluesit ngjishen fort
që ngjitësi të mos
depërtojë tek bashkimet

16
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Stukim hermetik
Shtresa izoluese e pllakës sanduiç Knauf InTherm është një polisterol
EPS termik i optimizuar. Materiali shtesë prej grafiti i jep këtij materiali
izolues një ngjyrë gri karakteristike dhe kujdeset gjithashtu për karakteristika shumë të mira termike.
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W631 Knauf Suva e thatë InTherm me termoizolim të lartë
Zgjidhje të preferuara për bashkime optimale në zonën e urave termike

Zbatime hermetike nga rrymat e ajrit të mënyrave të ngjitjes së pllakave sanduiç
A e ngjitjes me shirita të hollë mbi pllakën sanduiç

Mënyra

vlen edhe për mënyrën C të ngjitjes së pllakave sanduiç

B

e ngjitjes me toga Perlfix-i mbi mur

vlen edhe për mënyrën C

mur

mur

tavan

mur

tavan

të ngjitjes me shirita pllake

mur

Mënyra

Vizatim skematik

Dysheme

Dysheme

Në zonat perimetrale tek bashkimet me elementët konstruktivë
kufitare si dhe përqark hapjeve Fugenfüller Leicht vendoset
pandërprerë me krëhër paralel me brinjët e pllakave

Në zonat perimetrale tek bashkimet me elementët konstruktivë
kufitare si dhe përqark hapjeve Perlix-i vendoset jo me toga por
me shirita të pandërprerë.

Detaje Sh 1:5

dimensionet në mm

W631-H22 Mur masiv i lidhur

Knauf InTherm

40

Shirit izololues (lesh guri) 12 mm
Shirit fugëmbulues

Knauf InTherm

Shirit fugëmbulues
Ele këndore
500

10
Mure tulle të lidhura të brendshme ngjiten me shirita pllake sanduiç me gjerësi prej 500 mm
N.q.s. aftësia transmetuese termike e murit të brendshëm është IW > 0,43 W/(mK) kjo masë e marrë duhet
parashikohet në të gjithë gjatësinë e murit të brendshëm (Kusht paraprak: IW
AW)

Udhëzim

Bashkimet dhe brinjët ballore të zbatohen me Shirit fugëmbulues si dhe të gjitha bashkimet e pllakave të stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
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W631 Knauf Suva e thatë InTherm me termoizolim
Zgjidhje të preferuara për bashkime optimale në zonat e urave termike
Detaje Sh 1:5

dimensionet në mm

W631-H23 Kënd i brendshëm

W631-H24 Kënd i brendshëm

Varianti 1

Varianti 2

Bashkim me pllakë gipsi të pandërprerë: me shirit izolues

10

10

Bashkim me pllakë të ndërprerë: pllakë gipsi e prerë

Shirit fugëmbulues
Shirit izolues (lesh xhami)12 mm

Shirit fugëmbulues

Knauf InTherm

Knauf InTherm

Zgjidhje më e mirë termike
Mënjanoni kontaktin e pllakës së gipsit me murin e jashtëm,
ndarje termike nëpërmjet shiritave izolues

Shtresa izoluese mundësisht të sistemohet e pandërprerë

W631-H25 Bashkim në Mur me konstruksion metalik

W631-VU21 Bashkim në dysheme

10

10

Knauf InTherm

Knauf InTherm

Shirit izolues (lesh guri)12 mm
Shirita prej materiali izolues LDS
LDS Ngjitës
Brio 23 WF (F127)
Izolues EPS 20 mm

z.B. W112
LDS ngjitës
Ndërprerje e shtresës së pllakës me
shirit izolues (lesh guri)12 mm

Tavani ekzistues

Shtresë izoluese e pandërprerë në zonën e bashkimit në një
mur të brendshëm kufitar
Për plotësimin e kërkesave zëizoluese shtresa e pllakës sanduiç
ndahet

18

Udhëzim

Ndarjet termike ndërmjet izolimit të brendshëm dhe shtresës së
dyshemesë si dhe ndërmjet izolimit të brendshëm dhe tavanit prej
betonit në tavan nëpërmjet shiritave izolues.

Bashkimet e brinjëve ballore të stukohen me shirit fugëmbulues si dhe të gjitha bashkimet e pllakave të stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
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W631 Knauf Suva e thatë InTherm me termoizolim të lartë
Zgjidhje të preferuara për bashkime optimale në zonën e urave termike
Detaje Sh 1:5

dimensione në mm

W631-V21 Bashkime në tavanet nën çati / pjerrët

W631-V22 Bashkime në tavanet nën çati / pjerrët

Varianti 1

Varianti 2

Shtresë ekzistuese avull-frenuese
Hermetizim nga rrymat e ajrit mbi pllakë

Bashkim në shtresën avull-frenuese ekzistuese
Hermetizim nga rrymat e ajrit mbi shtresën avull-frenuese

Shtresë izoluese MW
Shtresë avull-frenuese
ekzistuese

Shtresë izoluese MW
Shtresë avull-frenuese
ekzistuese

p.sh. D612

p.sh. D612a
LDS Shirit ngjitës
Pllakë Knauf
Shtresë izoluese MW
Shirit fugëmbulues
Shtresë avull-frenuese
LDS Ngjitës

Pllakë Knauf
Shtresë izoluese MW
Shirit fugëmbulues

Knauf InTherm

Knauf InTherm

10

10

Shtresa e pllakës së izolimit të brendshëm dhe shtresa izoluese e katit nën çati në zonën e bashkimit ngjishen por nuk bashkohen me
shtresën avull-frenuese

W631-V23 Bashkimet në traun e nënçatisë

W631-V24 Bashkimi me kutinë e rrulit të grilës

p.sh. D612
LDS ngjitës
Shirit Trenn-Fix ose
Shirit fugëmbulues

Shtresë avull-frenuese
Shtresë izoluese MW
Pllakë Knauf

Knauf InTherm
10
Veshja e katit nënçati bashkohet në mënyrë të pandërprerë me
pllakat sanduiç

Udhëzim

10

40

ajrim i dobët

Knauf InTherm pllakë
për shpatullime
ngjitje në sipërfaqe me ngjitësin
Universal Montagekleber
shtresë plastike bashkuese në dritare
LDS ngjitëse
Për të mënjanuar krijimin e kondensimit dhe të mykut, shpatullat
e dritareve izolohen me Knauf In Therm pllakë për shpatullime

Për hermetizim nga rrymat e ajrit: Bashkimet dhe brinjët ballore zbatohen me Shirit fugëmbulues si dhe të gjitha bashkimet e pllakave
stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
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W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion
Pllakat Knauf / Fiksimi i veshjes me pllakë / Lartësitë e mureve
Krahasim i pllakave Knauf
Llojet e pllakave

Karakteristikat
e përgjithshme

Fizika-ndërtimore

Zbatime
sfiduese

përpunim
i thjeshtë

Zëizolim

Cilësia
e sipërfaqes

më pak
fuga
bymimi

Statika/
Fortësia

Teknika
e palosjes

Sipërfaqe
të harkuara

GKFI *)

Diamant (pllakë e fortë gipsi)

GKF / GKFI *)

Pllakë masive

Knauf Pllakë zjarrduruese GKF / GKFI *)
Knauf Pllakë ndërtimore GKB / GKBI *)
*) Pllakat kundër lagështirës GKBI dhe Kundër-lagështirës&zjarrduruese GKFI janë të përshtatshme për ambjentet me lagështi.
i pështatshëm

mirë i përshtatshëm

shumë mirë i përshtatshëm

Fiksimi i veshjes në konstruksion me Vida Knauf
Pllakat Knauf

Konstruksioni metalik

Distanca e fiksuesve

në mm
Shtresa 1-rë

Shtresa 2-të

Trashësia në mm

(Depërtimi 10 mm; Trashësi llamarine s 0,7 mm)
Vidë e shpejtë
Vida Diamant

12,5

TN 3,5 x 25 mm

HGP 3,9 x 23 mm

250

-

2x 12,5

TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm

HGP 3,9 x 23 mm + HGP 3,9 x 35 mm

750

250

20 - 25

TN 3,5 x 35 mm

-

200

-

Lartësitë e murit
Knauf Profile

Trashësi llamarine 0,6 mm

CD 60x27
CW 50

CW 75

CW 100

Vlerat me të zezë të fortë janë lartësitë e lejuara sipas DIN 18183

Distanca
max. nga
akset e
profileve

Lartësitë max. të lejuara të murit
W623
W625

W626

Fusha e përdorimit

Fusha e përdorimit

m

m

m

1

2

1

2

1

2

10

-

-

-

-

-

-

625

-

417

-

-

-

-

-

2,6

-

-

-

3

-

-

-

312,5
1000

-

-

-

-

-

3,3

-

-

-

-

-

-

2,6

-

625

-

417

-

3

2,5

3,5

3

3

2,6

3,5

3

4

3,5

3,5

3

312,5
1000

-

4

3,5

4,5

4

4

3,5

-

4

-

-

3,5

2,6

-

4,5

3
3,5

4,25
5

3,25
4

4
4,5

3
3,5

-

5

4

5,5

4,5

5

4

mm

m

625

625
417
312,5

W653

Fusha e përdorimit

Fushat e përdorimit

20

Fusha e përdorimit 1

Fusha e përdorimit 2

Mure në ambjente me grumbullim të vogël njerëzish
p.sh. apartamente, hotele, zyra dhe dhoma pacientësh në spital
përfshirë edhe korridoret apo të ngjashme.

Mure në ambjente me grumbullime të mëdha njerëzish
p. sh. sallat e konferencave dhe shkollave, sallat e leksioneve,
ambjentet e ekspozitave dhe dyqaneve si dhe ambjente me disnivele
të ndryshme lartësie të dyshemesë prej 1 m.

Udhëzim

Veshja e murit me shinë-sustë në Mur me konstruksion druri: shiko broshurën tekniket W 55 Mure me konstruksion druri.
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W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion
Detaje konstruktive

W623 12,5 mm / 2x 12,5 mm

W625 12,5 mm

Konstruksion metalik - i fiksuar direkt

W626 2x 12,5 mm

Konstruksion metalik - jo i fiksuar

veshje vertikale

W653 20 mm / 25 mm
Konstruksion metalik - jo i fiksuar

veshje vertikale

veshje horizontale

Bashkim në tavan

Shkalla 1:5

W623-VO1

W626-VO1

W653-VO1

Uniflott +
Shirit Trenn-Fix

Uniflott +
Shirit Trenn-Fix

Uniflott +
Shirit Trenn-Fix

LDS Ngjitës
Vidë me upë
Profil UD 28x27
Shtresë avull-frenuese,
n.q.s. e nevojshme
Profil CD 60x27

Masë izoluese
Vidë me upë
Profil UW

Masë izoluese
Vidë me upë
Profil UW

Profil CW

Profil CW

Mesi i murit / Bashkim pllakash
W623-VM1

W625-VM1

W653-VM1

Varëse direkte,
dist. nga akset
1500 mm,
fiksimi me vidë
LN 3,5x9 mm në
Profil CD
Bashkimet horizontale
stukohen me
Shirit fugëmbulues

Shirit avull-frenuese,
n.q.s. e nevojshme

Pllakë masive
Shtresë izoluese

Bashkimet horizontale
stukohen me
Shirit fugëmbulues

Uniflott

Bashkim në dysheme
W623-VU1

Copyright by Knauf Gips KG

W626-VU1

W653-VU1

Pllakë Knauf
Shtresë izoluese

Pllakë Knauf
Shtresë izoluese

Profil UD 28x27
Masë izoluese
Vidë me upë
Uniflott

Profil UW
Masë izoluese

W61_W61-DETAIL2-0109.dwg

Uniflott

Stand 01.09

Shtresë
avull-frenuese,
n.q.s e nevojshme
LDS Shirit
ngjitës
Profil UW
LDS Ngjitës
Uniflott
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W623 Knauf Veshjet e murit me konstruksion
Konstruksioni metalik, i fiksuar direkt, i veshur me një ose dy shtresa pllake
Ndërtimi i murit

12,5 mm / 2x 12,5 mm Pllakë Knauf

Vizatime skematike

Varëse direkte /
Varëse akustike

1500 mm

(për zëizolim)
për Profil CD 60x27,
120 mm gjatësi
Dist. nga akset e profileve

Profil CD 60x27
Pllakë Knauf 12,5 mm
ose 2x 12,5 mm

Dist. nga akset

27,5 mm

625 mm

Krahët e varëses sipas
hapësirës së kërkuar nga muri
priten ose përkulen

Detaje konstruktive Sh 1:5
W623-A1

W623-E1

Kënd i brendshëm

Kënd i jashtëm

Profil UD28x27
Shirit izolues
Vidë me upë
Varëse direkte

Vidë e shpejtëTN
Profil CD 60x27
Vidë për llamarinë LN

Shtresë avull-frenues, n.q.s e nevojshme
Pllakë Knauf
Profil CD 60x27
Ele këndore, nqs e nevojshme

W623-B1

W623-E2

Bashkim në Mur me konstruksion metalik

Kënd i jashtëm me W624

Shirit Trenn-Fix
Uniflott
Masë izoluese
Profil CW
Fugenfüller Leicht
Pllakë sanduiç MW W624
Profil CD 60x27
p.sh. W112
Shtresë avull-frenuese,
n.q.s e nevojshme
Pllakë Knauf
Vidë e shpejtë TN

Udhëzime

22

Asnjë dëshmi për veprimin termik tek bashkimet në zonat e urave termike. Temperatura më e vogël e sipërfaqes së sipërme sipas DIN 4108-2
duhet të dëshmohet nga projektues profesionist.
Bashkimet e brinjëve ballore zbatohen me shirit fugëmbulues si dhe të gjitha bashkimet e pllakave stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
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W625 / W626 Knauf Veshjet e murit me konstruksion
Konstruksion metalik, jo i fiksuar, i veshur me një ose dy shtresa pllake
Ndërtimi i murit

12,5 mm / 2x 12,5 mm Pllakë Knauf

Vizatime skematike

W625
Veshje me një pllakë

W626
Veshje me dy pllaka

Distanca nga akset e profileve

Distanca nga akset e profileve

625 mm

625 mm

CW 75 / CW 100
Pllakë Knauf 12,5 mm

CW 50 / CW 75 / CW 100
Pllakë Knauf 2x 12,5 mm

Detaje konstruktive Sh 1:5
W626-A1

W626-E1

Kënd i brendshëm

Kënd i jashtëm

Profil UW
Profil CW
Shtresë izoluese

Vidë e shpejt TN
Profil CW
Shtresë avull-frenues,
n.q.s. e nevojshme

Ele këndore, n.q.s. e nevojshme

W625-B1

Bashkim në Mur me konstruksion metalik

W625-E2

Shirit Trenn-Fix
Uniflott
Masë izoluese
Profil CW

Kënd i jashtëm me W611

Suva e thatë W611
Perlfix
Shtresë izoluese

p.sh. W111
Shirit avull-frenues,
n.q.s. e nevojshme
Pllakë Knauf
Pllakë Knauf

Udhëzim

Asnjë dëshmi për veprimin termik tek bashkimet në zonat e urave termike. Temperatura më e vogël e sipërfaqes së sipërme sipas DIN 4108-2
duhet të dëshmohet nga projektuesi profesionist.
Bashkimet e brinjëve ballore zbatohen me shirit fugëmbulues si dhe të gjitha bashkimet e pllakave stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
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W653 Knauf Veshjet e murit me konstruksion

Konstruksion metalik, jo i fiksuar, veshje horizontale me një shtresë pllake
Ndërtimi i murit

20 mm / 25 mm Pllakë masive

Vizatime skematike

Dist. nga akset e profileve
1000 mm

CW 75 / CW 100
Pllakë masive 20 mm / 25 mm

Detaje konstruktive Sh 1:5
W653-A1

W653-D1

Kënd i brendshëm

Kënd i jashtëm

Profil UW
Profil CW
Shtresë izoluese
Shtresë avull-frenuese
n.q.s. e nevojshme

Uniflott + Shirit
fugëmbulues
Vidë e shpejtë TN
Profil CW
Pllakë masive

Uniflott + Shirit
fugëmbulues

W653-B1

W653-E1

Bashkim në Mur me konstruksion metalik

Ele këndore,
n.q.s. e nevojshme

Bashkim në Mur me konstruksion metalik

Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Masë izoluese
Profil CW
p.sh. W112
Uniflott + Shirit
fugëmbules
Shtresë izoluese

p.sh. W353
Shtresë avull-frenuese,
n.q.s. e nevojshme

Udhëzim

24

Asnjë dëshmi për veprimin termik tek bashkimet në zonat e urave termike. Temperatura më e vogël e sipërfaqes së sipërme sipas DIN 4108-2
duhet të dëshmohet nga projektues profesionist.
Bashkimet e brinjëve ballore zbatohen me shirit fugëmbulues si dhe të gjitha bashkimet e pllakave stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
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W61 Knauf Veshjet e murit me konst. me termoizolim të lartë
Zgjidhje të preferuara për bashkime optimale në zonën e urave termike
Ndërtim muri

Shkalla 1:5

Profil CD me varëse direkte

Profil CW jo i fiksuar (W625 / W626 / W653)

(W623)

Varëse direkte me shirit izolues
Varëse direkte me shirit izolues

Profil CW me shirit izolues (lesh guri)
12 mm

Profilet metalikejo të fiksuara, pa kontakt me elementët konstruktiv të jashtëm sistemohen ose profilet metalike fiksohen direkt me shtresën izoluese.
Hapësira midis profileve metalike dhe hapësira me murin jashtëm mbushet plotësisht me material izolues.

Detaje Sh 1:5

dimensionet në mm

W625-B11 Bashkim në Murin me konstruksion metalik

W625-C11 Bashkim në Murin me konstruksion metalik

Fiksimi i
pllakave vetëm
në profil UW

Unifott + Shirit
Trenn-Fix

100 - 200

rreth 200

Varianti optimal për
zë- dhe termo-izolim

p.sh. W112
Profili këndor
fleksibël fiksohet
me vida LN në
profilin UW

rreth 200

Masë izoluese

p.sh. W112

rreth 200
Shirit avull-frenues
LDS 2 Silk / LDS 100
p.sh. Sistemi Knauf W625

Shirit avull-frenues LDS 2 Silk / LDS 100
p.sh. Sistemi Knauf W625

10

10
Shtresa izoluese shtrihet pa ndërprerje në zonën e bashkimit me një mur të brendshëm kufitar.
Për plotësimin e kërkesave zëizoluese pllaka e Veshjes së murit pritet në zonën e bashkimit me murin e brendshëm kufitar.
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W61 Knauf Veshjet e murit me konst. me termoizolim të lartë
Zgjidhje të preferuara për bashkime optimale në zonën e urave termike
Detaje Sh 1:5

dimensionet në mm

W625-VU11 Bashkimi në dysheme

W625-A11 Kënd i brendshëm

10

10

Shirit perimetral izolues 12 mm
LDS Ngjitës
Brio 23 WF
Izolues EPS 20 mm

Profil për kënde
të brendshme
rreth 200

rreth 200

p.sh. Sistemi Knauf W625
Shirit avull-frenues LDS 2 Silk /
LDS 100

Shirit avull-frenues LDS 2 Silk / LDS 100
p.sh. Sistemi Knauf W625

Tavan ekzistues

Shtresa izoluese mundësisht të shtrihet e pandërprerë
Eleminoni kontaktin e pllakës së gipsit me muret e jashtme

Ndarje termike ndërmjet izolimit të brendshëm dhe dyshemesë
si dhe izolimit të brendshëm dhe betonit përmes shiritave izolues

W623-C11 Mur masiv i lidhur

rreth 200

Shirit Trenn-Fix ose
Shirit fugëmbulues
Ele këndore
LDS Ngjitës

40

Varianti 1

Varianti 2
Profil këndor i brendshëm
500

Shirit fugëmbulues
Pllakat ngjishen fort

Shirit avull-frenues LDS 2 Silk / LDS 100
p.sh. Knauf Sistem W623

26

Muret e brendshme tulle ngjiten me veshje muri me konstruksion me gjerësi prej 500 mm
N.q.s. aftësia transmetuese termike e murit të brendshëm është IW > 0,43 W/(mK) kjo masë e marrë duhet
parashikohet në të gjithë gjatësinë e murit të brendshëm (Kusht paraprak: IW
AW )
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W61 Knauf Veshjet e murit me konst. me termoizolim të lartë
Zgjidhje të preferuara për bashkime optimale në zonën e urave termike
Detaje Sh 1:5
W623-V11

dimenione në mm

W623-V12

Bashkime në tavanet nën çati / pjerrët

Bashkim në shtresën ekzistuese avull-frenues

Bashkime në tavanet nën çati / pjerrët

Shtresë avull-frenuese e montuar më vonë

Shtresë Izoluese
(lesh guri) MW

Shtresë Izoluese
(lesh guri) MW
Shtresë avull-frenues
ekzistuese

p.sh. D612

p.sh. D612
Pllakë Knauf
12,5 mm
LDS Shirit ngjitës
Shirit fugëmbulues

Shirit fugëmbulues

Shirit avull-frenues
LDS 2 Silk / LDS 100
p.sh. Sistemi Knauf W623

Shirit avull-frenues
LDS 2 Silk / LDS 100
p.sh. Sistemi Knauf W623

Shtresa e pllakës së izolimit të brendshëm dhe ajo e tavanit nën çati
në zonën e bashkimit ngjishen me njëra-tjetrën.
Shtresa avull-frenuese nën binarët e drurit - n.q.s. është e nevojshme
në zonën e binarit horizontal, perforohet (vlerësohet nga projektuesi)

W625-V11

Pllakë Knauf
12,5 mm

Shtresa e pllakës së izolimit të brendshëm nën tavanin nën-çati
në zonën e bashkimit ngjishet fort.

W625-V12

Bashkim në traun e çatisë

ajrim i dobët

Bashkime në tavanet nën-çati / pjerrët
10

LDS
Ngjitës
LDS
Shirit
ngjitës

LDS Shirit
ngjitës
Shirit
Trenn-Fix ose
Shirit
fugëmbulues

Sherit avull-frenues
Shtresë izoluese MW
Pllakë Knauf 12,5 mm

z.B. Knauf Sistem W625
10
Veshja e katit nënçati bashkohet në mënyrë të pandërprerë me
Veshjen e murit me konstruksion
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40

p.sh. D612

Copa nga
Shiriti avull-frenues
LDS 2 Silk / LDS 100
Knauf InTherm Pllakë
për shpatullim
ngjitje në sipërfaqe me ngjitësin
Universal Montagekleber
Për të mënjanuar krijimin e kondensimit dhe të mykut, shpatullat
e dritareve izolohen me Knauf In Therm pllakë për shpatullime
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W61 Elementë të veçantë për zonat e urave termike
Pykë Knauf InTherm
Pykë Knauf InTherm
Aftësi transmetuese termike

dimensionet në mm
= 0,030 W/(mK)

40

400

3

10
00

për izolimin e tavanit në zonën e mureve të jashtme

Detaje për cilësi të lartë termike në zonat e bashkimeve

Shkalla 1:5

W631-VO30 Bashkim në tavan - suva e thatë

W631-VO31 Bashkimet në tavan - Veshje muri me konstruksion

gjithë sipërfaqja me Perlfix
Pykë Knauf InTherm
Readygips 2 - 3 mm
Më parë vendoset Perlfix në të gjithë sip.
Shirit fugëmbulues
Shirita perimetral izolues 12 mm

LDS Ngjitës
Më parë vendoset Perlfix në të gjithë sip.
Shirita perimetral izolues 12 mm

Knauf InTherm

Shirit avull-frenues LDS 2 Silk / LDS 100
p.sh. Sistem Knauf W625

10

gjithë sipërfaqja me Perlfix
Pykë Knauf InTherm
Readygips 2 - 3 mm

10

Bashkimet dhe fugat e brinjëve ballore zbatohen me Shirit fugëmbulues
si dhe të gjitha bashkimet e pllakave stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit

Udhëzime

28

Pykat duhet të ngjiten në të gjithë sipërfaqen me kollën Perlfix (me shtresë të hollë). Në varësi të aftësisë thithëse është i nevojshëm një paratrajtim i sipërfaqes me primer-in Knauf Aufbrennsperre. Sipërfaqet jo të sheshta eventualisht të nivelohen me suva.
Pyka të stukohen në të gjithë sipërfaqen me stukon e gatshme Readygips, trashësi stukimi 2 deri 3 mm.
Tek bashkimet e tërthorta të pykave gjatë stukimit të përdoret shirit fugëmbulues.
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W61 Elementë të veçantë për zonat e urave termike
Pllakë për shpatullim Knauf InTherm
Pllakë për shpatullim Knauf InTherm
Aftësi transmetuese termike

dimensione në mm

= 0,025 W/(mK)

10 / 20

800
12
50

për izolimin e shpatullës së dritares dhe kutisë së grilës

Detaje për cilësi të lartë termike në zonat e bashkimeve
W631-H42

Shpatull dritare - Suva e thatë

p.sh. stukim në të gjithë sipërfaqen me 2 - 3 mm Readygips

p.sh. Përforcim me një pllakë gipsi 6,5 mm

Shtresë bashkuese
me dritaren*)
LDS Ngjitës
gjithë sipërfaqja
ngjitet me Perlfix
Pllakë për shpatullim
Knauf InTherm
Pllakë Knauf 6,5 mm
ngjitet në të gjithë
sipërfaqen me Perlfix

10

Uniflott + Trenn-Fix
gjithë sipërfaqja
ngjitet me Perlfix
Pllakë për shpatullim
Knauf InTherm
Readygips 2 - 3 mm
20

Shpatull dritare - Veshje muri me konstruksion

Knauf InTherm

ngjitja me Perlfix në të gjithë
sipërfaqen mbi shiritat e pllakave

10

W631-H40

Shkalla 1:5

20

LDS Shirit ngjitës
Copa shiriti avull-frenues
LDS 2 Silk / LDS 100

Për të mënjanuar krijimin e kondensimit dhe të mykut, shpatullat e dritareve izolohen me Pllakë për shpatullim Knauf In Therm

Udhëzime

Pllakat izoluese për shpatullim duhet të ngjiten gjithmonë në të gjithë sipërfaqen me Perlfix (me shtresë të hollë). Në varësi të aftësisë thithëse te sipërfaqet
është i nevojshëm paratrajtimi me Knauf Aufbrennsperre. Sipërfaqet jo të sheshta nivelohen paraprakisht me suva ose me pllakë gipsi (toga Perlfix).
Pllakat izoluese për shpatullim stukohen në të gjithë sipërfaqen me Readygips në trashësi 2 deri 3 mm. Në zonat me kërkesa të larta mekanike p.sh.
shkolla, në vend të stukimit, këshillohet një përforcim me një pllakë gipsi me trashësi të paktën 6,5 mm.
Pllaka izoluese për shpatullim përdoret vetëm për shpatullimin e dritareve dhe dyerve deri 400 mm. Gjatë përpunimit të eleminohen bashkimet tërthore,
në të kundërtën të zbatohet stukimi me Shirit fugëmbulues.
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W61 Knauf Suva e thatë dhe Veshjet e murit me konstruksion
Fugat e lëvizjes/ Hapjet e dyerve / Instalimet në mur
Fugat e lëvizjes - Paraqitja pa shirit avull-frenues
W611-H3

Sh 1:5 - dimens. në mm

W611-H7

Fuga të lëvizjes me profil-Alu

Shirita pllake
rreth 100 mm të gjerë
të ngjitur me Perlfix

Profil mbajtës -Alu
me mbulesë
elastike p.sh. Migua

35
48
75

Perlfix
Shirita pllake

Profil UD
Profil CD 60x27
Vidë me upë
Varëse direkte

20 20

20 20

W625-BFU1 Fuga e lëvizjes

20 20

20

Profil për mbrojtjen e këndeve 23/13,
n.q.s. e nevojshme

W653-BFU1 Fuga e lëvizjes

W623-BFU1 Fuga e lëvizjes

20

Fuga e lëvizjes

20 20

20 20

Profil CW
Vidë për llamarinë LB 3,5x9,5
në distancë 750 mm

W626-BFU1 Fuga e lëvizjes

20 20 20

Profil UW
Profil CW

Hapjet e dyerve - Veshja me pllakë

Vizatim skematik

Knauf Veshje muri me konst.

Pllakë Knauf
Vidë e shpejtë TN

pa kërkesa fiziko-ndërtimore

Suva e thatë dhe Veshje muri me konst.

JO

Veshja

Bashkimet gjatësore nuk duhet të sistemohen në profilet vertikale të derës
por zhvendosen për në mes të profilit arkitra.

30

Broshura teknike W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
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W623C / W629C Knauf Veshjet e murit me Cleaneo® Akustik
Konstruksion metalik CD 60x27, i fiksuar direkt / Profil metalik CW-dopio profil jo i fiksuar
Ndërtimi i murit

Shkalla 1:5

W629C

me dopio profil CW, i pafiksuar

Vizatim skematik

W623C

Profil CD, i fiksuar direkt

Vidë për llamarinë
LB 3,5x9,5 në distancë 750 mm
Profil dopio CW
Shirita pllake12,5 mm

CD 60x27
Varëse direkte,
120 mm gjatësi krahu
Pllakë Cleaneo® Akustik

Dist. nga akset e profileve
312,5 mm
Lartësi muri 3,50 m (lartësi më të mëdha sipas kërkesës)

Këshillim: në zonën e bashkimit
të përdoren pllaka pa vrima

Detaje Sh 1:5
W623C-VO20 Bashkim në tavan - dopio profil CW

W629C-VO20 Bashkim në tavan - dopio profil CW

p. sh. D127

p. sh. D127
Pllakë Cleaneo ® Akustik
Korrnizë
Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Vidë e shpejtë TN 3,5x35
distanca e vidave në zonën e
pllakës Cleaneo ® Akustik 170 mm

Pllakë Knauf
Pllakë Cleaneo® Akustik
me vrima të pandrërprera

W629C-VM20 Bashkime pllakash - dopio profil CW

W623C-VM20 Bashkime pllakash - dopio profil CW
Pllakë Cleaneo® Akustik
me vrima të pandrërprera
Shirita pllake fiksohen
mbi profile CW

Uniflott + Shirit fugëmbulues

distanca e varësve
direkte 1500 mm

Pllakë Cleaneo® Akustik me
korrnizë pa vrima
Shirita pllake fiksohen
mbi profile CW

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm

Uniflott
Varëse direkte 120 mm
Pllakë Knauf 2x 12,5 mm

Vlerat e absorbimit të zërit:

Broshura teknike D12 Knauf Tavane Cleaneo ® Akustik
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W61 Knauf Suva e thatë

Sasia e nevojshme e materialit nga shembuj të përzgjedhur

pa humbje dhe firo

Sasia e materialit i referohet një sipërfaqe muri me dimensione:
H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m²
Material jo Knauf = shtypur pjerrët
s. n. = sipas nevojës

Produkte nga
Knauf Insulation:

Shtresë izoluese,
Shirit avull-frenues
LDS 2 Silk / LDS 100,
LDS ngjitës,
LDS shirit ngjitës

2,60 m

Sasia e nevojshme e materilait për m² Suva e thatë

Të dhënat pa kërkesa fiziko-ndërtimore

Përshkrimi

4,00 m

Njësia

Sasi si vlera mesatare

Trashësia e pllakave në mm

W611
GKB
9,5

12,5

W624
MW

W631
EPS

12,5

9,5

W631
InTherm
12,5

12,5

Pllakë gipsi / pllakë sanduiç
Pllakë Knauf GKB; 9,5/12,5 mm; 1250 mm e gjerë; 2 deri 3 m e gjatë m²

1,0

1,0

-

-

-

-

Pllakë sanduiç Knauf MW (lesh guri); 900 mm i gjerë; 2,6 m i gjatë

-

-

1,0

-

-

-

m²

Pllakë sanduiç Knauf EPS; 1250 mm i gjerë; 2,5 m i gjatë

m²

-

-

-

1,0

1,0

-

Pllakë Knauf InTherm ; 600 mm e gjerë; 2,5 m e gjatë

m²

-

-

-

-

-

1,0

Pykë Knauf InTherm ; 400 mm e gjerë; 1 m e gjatë

copë

-

-

-

-

-

s. n.

Pllakë për shpatullim Knauf InTherm ; 800 mm e gjerë; 1,25 m e gjatë copë

-

-

-

-

-

s. n.

m

-

-

s. n.

s. n.

s. n.

1,3

kg
kg

1,0
-

0,8
-

1,0
1,0

1,0
-

0,8
-

1,0
-

kg
kg

4,0
-

3,4
-

4,1
0,7

4,0
-

3,4
-

4,4
-

m
kg
kg
kg

3,3
2,9
1,0
-

2,6
2,3
0,8
-

3,1
2,7
1,0
1,0

3,3
2,9
1,0
-

2,6
2,3
0,8
-

2,6
2,3
1,0
-

kg

0,25

0,25

0,3

0,25

0,25

0,35

Shirit fugëmbulues

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

n. B.

Shirit Trenn-Fix, 65 mm i gjerë, vetëngjitës

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

n. B.

Finish Pastös

kg

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

n. B.

m

s. n .

s. n.

s. n.

s. n.

s. n .

n. B.

copë

s. n .

s. n.

s. n.

s. n.

s. n .

n. B.

0,1
0,25 deri
0,35

0,1
0,25 deri
0,35

0,1
0,25 deri
0,35

0,1
0,25 deri
0,35

0,1
0,25 deri
0,35

0,1
0,25 deri
0,35

Shirit perimetral izolues lesh guri Knauf; 12/100 mm; 1,2 m i gjatë

Llojet e ngjitjeve
Zbatimi A në shtresa të holla

Vendosja e suvasë së thatë: Fugenfüller Leicht
Përforcimi i leshit të gurit: Fugenfüller Leicht

Zbatimi B me toga Perlfix

Vendosja e suvasë së thatë: Perlfix
Përforcimi i leshit të gurit: Perlfix

Zbatimi C me shirita pllake

Shirita prej Pllakave Knauf GKB 9,5/12,5 mm
Ngjitja e shiritave të pllakës: Perlfix
Vendosja e suvasë së thatë: Fugenfüller Leicht
Përforcimi i pambukut mineral: Fugenfüller Leicht

Stukimi
ose

ose

Uniflott / Uniflott imprägniert; për stukim me dorë
TRIAS; për stukim me dorë

Knauf Ele për mbrojtje këndi 23/13; 2,75 m i gjatë
Knauf Ele këndore 31/31; 2,6 m ose 3 m i gjatë

Upë për varjen /fiksimin e ngarkesave

Paratrajtimi i sipërfaqes
ose

32

Knauf Aufbrennsperre
Knauf BETOKONTAKT

Copyright by Knauf Gips KG

kg

W61_MATBED1-0209.dwg

Stand 02.09

Seite 32

W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion
Sasia e nevojshme e materialit nga shembuj të përzgjedhur

Sasia e nevojshme e materialit për m² Veshje muri

Produkte nga
Knauf Insulation:

pa humbje dhe firo

s. n. = sipas nevojës
Të dhënat pa kërkesa fiziko-ndërtimore

2,75 m

Shtresë izoluese,
Shirit avull-frenues
LDS 2 Silk / LDS 100,
LDS ngjitës,
LDS shirit ngjitës

Sasia e materialit i referohet një sipërfaqe muri me dimensione:
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²

4,00 m

Përshkrimi

Njësia

Sasi si vlera mesatare

Trashësia e pllakave në mm

W623
12,5

2x 12,5

W623C

W625

W626

W653

W629C

2x 12,5

12,5

2x 12,5

20 / 25

2x 12,5

Konstruksioni metalik
Knauf Profil UD 28x27x0,6; 3 m i gjatë

m

0,7

0,7

0,7

-

-

-

-

Knauf Profil CD 60x27; 4 m i gjatë

m

2

2

3,5

-

-

-

-

Knauf Varëse direkte për CD 60x27, 120 mm
Knauf Pjesë shiriti izolues 70/3,2 mm, 75 mm të gjata
ose
Knauf Varëse akustike për CD 60x27, 120 mm

copë
m
copë

0,7
0,1
0,7

0,7
0,1
0,7

1,3
0,1
-

-

-

-

-

Knauf Vida llamarine LN 3,5x9 mm (për fiksimin e varësve)

copë

1,4

1,4

2,6

-

-

-

-

Knauf Profil UW 50x40x0,6; 4 m i gjatë
ose
Knauf Profil UW 75x40x0,6; 4 m i gjatë
ose
Knauf Profil UW 100x40x0,6; 4 m i gjatë

m

-

-

-

-

-

0,7
-

Knauf Profil CW 50x50x0,6
ose
Knauf Profil CW 75x50x0,6
ose
Knauf Profil CW 100x50x0,6

m

-

-

-

-

Vidë llamarinë LB 3,5x9,5 mm (për bashkimin e dopio profileve CW)

copë

-

-

-

-

-

-

5,5

Knauf Masë izoluese
ose
Knauf Shirit izoluese

copë
m

0,2
0,7

0,2
0,7

0,2
0,7

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2

0,3
1,2

Knauf Vidë me upë "K" 6/35
Knauf Vidë me upë "K" 6/50 (për bashkimet në sipërf. me suva)
Fiksimi i Profileve Knauf
copë
Fiksimi i varëseve direkte / akustike

0,9
0,7

0,9
0,7

0,9
1,3

1,6
-

1,6
-

1,6
-

1,6
-

m

s. n.

s. n

s. n.

s. n.

s. n

s. n.

s. n.

ose

Profil për këndet e brendshme Knauf

0,7

2

0,7

2

0,7
1,25

6,5
-

Profil këndor i brendshëm fleksibël

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

Shtresë izoluese .... mm e gjerë
Mbani parasysh Termoizolimin / Zëizolimin - shiko faqe 4

m²

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

Knauf Shirita izolues, pambuk minerale; 12/100 mm; 1,2 m të gjata

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

Pllakat Knauf shiko tabelën faqe 20

m²

1

2

s. n.

1

2

1

s. n.

m

-

-

s. n.

-

-

-

s. n.

copë

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

Knauf InTherm Pllakë për shpatullim; 800 mm e gjerë; 1,25 m e gjatë copë

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

copë

15
-

7
15

s. n.
s. n.

15
-

7
15

13
-

s. n.
s. n.

kg

0,25

0,4

0,35

0,25

0,4

0,4

0,35

Knauf Shirita pllake (si mbështetëse për pllakat

Cleaneo ®

Akustik)

Knauf InTherm Pykë; 400 mm e gjerë; 1 m e gjatë

Vidhosja e pllakës
Fiksimi i pllakave Knauf - Knauf Element fiksues shiko faqe 20
Shtresa e 1-rë
Shtresa e 2-të

Stukimi i fugave
Uniflott / Uniflott imprägniert; për stukim me dorë
ose
TRIAS; për stukim me dorë
ose
Jointfiller Super; për stukim me makineri

0,3

0,5

0,45

0,3

0,5

-

0,45

Shirit fugëmbulues

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

Shirit Trenn-Fix, 65 mm i gjerë, vetëngjitës

m

s. n .

s. n.

s. n.

s. n .

s. n .

s. n .

s. n.

Knauf Profil këndor 23/13; 2,75 m i gjatë
ose
Knauf Ele këndore 31/31; 2,6 m ose 3 m e gjatë

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.
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W61 Knauf Suva e thatë
Tekst për tenderim

Poz.

Përshkrimi

......

Suva e thatë me pllakë gipsi DIN 18180: GKB/ GKBI *, trashësi pllake 9,5/ 12,5 * mm,
në mure/ shpatullime, thellësia në cm ............. *, lartësia ambjentit në m .........,

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

ngjitja me shirita të hollë ngjitës mbi sipërfaqe të sheshta */
ngjitja me toga kolle (Perlfix) në sipërfaqe jo të sheshtë deri 20 mm */
ngjitja me shirita pllake dhe kollë mbi sipërfaqe jo të sheshtë > 20 mm *,
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007)
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, sipërfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi: Knauf Suva e thatë me pllakë gipsi GKB W611
......

.........

m²

.......... €

.......... €

m²

.......... €

.......... €

m²

.......... €

.......... €

m²

.......... €

.......... €

Suva e thatë si izolim i brendshëm me pllakë gipsi zjarrduruese GKF DIN 18180, trashësi pllake 12,5 mm,
si pllakë sanduiç me shtresë izoluese pambuku mineral DIN EN 13163
me një aftësi transmetimi termik λ = 0,040 W/(mK), trashësi shtrese izoluese 20/ 30/ 50 * mm,
në mure / shpatullime, thellësi në cm ................... *, lartësia ambjentit në m ..............,
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me shirita të hollë kolle mbi sipërfaqe të sheshta */
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me toga kolle (Perlfix) mbi sipërfaqe jo të sheshta deri 20 mm */
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me shirita pllake dhe kollë mbi sipërfaqe jo të sheshta > 20 mm *,
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007)
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, sipërfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Bashkimet në elementë konstruktivë kufitarë stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi: Knauf Suva e thatë me pllakë sanduiç MW (pambuk mineral) W624

......

.........

Suva e thatë si izolim i brendshëm me pllakë gipsi standarde GKB DIN 18180, trashësi pllake 9,5/12,5 mm *,
si pllakë sanduiç DIN 18184 me shtresë izoluese prej EPS polisterol
me një aftësi transmetimi termik λ = 0,040 W/(mK), trashësi shtrese izoluese 20/ 30/ 50 * mm,
në mure / shpatullime, thellësi në cm ................... *, lartësia ambjentit në m ..............,
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me shirita të hollë kolle mbi sipërfaqe të sheshta /
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me toga kolle (Perlfix) mbi sipërfaqe jo të sheshta deri 20 mm /
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me shirita pllake dhe kollë mbi sipërfaqe jo të sheshta > 20 mm *,
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007)
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, sipërfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Bashkimet në elementë konstruktivë kufitarë stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi:

......

Knauf Suva e thatë me pllakë sanduiç EPS (polisterol) W631

.........

Suva e thatë si izolim i brendshëm me pllakë gipsi standarde GKB DIN 18180, trashësi pllake 12,5 mm,
si pllakë sanduiç DIN 18184 Knauf InTherm me shtresë izoluese prej EPS (polisterol) me një aftësi
transmetimi termik:
λ = 0,032 W/(mK), trashësi e shtresës izoluese 40/ 60 mm *, me shtresë avull-frenuese të integruar,*
në mure / shpatullime, thellësi në cm ................... *, lartësia ambjentit në m ..............,
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me shirita të hollë kolle mbi sipërfaqe të sheshta /
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me toga kolle (Perlfix) mbi sipërfaqe jo të sheshta deri 20 mm /
e vendosur hermetikisht nga rrymat e ajrit me shirita pllake dhe kollë mbi sipërfaqe jo të sheshta > 20 mm *,
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007)
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, siprfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Bashkimet në elementë konstruktivë kufitarë stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi:
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Knauf Suva e thatë me pllakë sanduiç InTherm W631

* Fshini të panevojshmet

..........

Shuma ............... €

W61 Knauf Suva e thatë
Tekst për tenderim

Poz .

Përshkrimi

......

Izolim i brendshëm në shpatullat e dritareve/dyerve *,
me pllakë izoluese prej PUR shkumë të fortë me aftësi transmetimi termik λ = 0,025 W/(mK),
e mbështjellë nga të dyja anët me karton, trashësi totale 10/ 20 * mm,
thellësia e shpatullës në cm ................... , ngjitet me kollë në të gjithë sipërfaqen,

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

e gjithë sipërfaqja stukohet në trashësi rreth 2-3 mm.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi:
......

Knauf InTherm pllakë izoluese për shpatullim

.........

m

.......... €

.......... €

.........

m

.......... €

.......... €

Bashkim në tavanet nënçati (të pjerrta), si kosto shtesë për suvanë e thatë,
Stukimi me shirit fugëmbulues.
Zbatimi sipas broshurës Knauf W61, vizatimi Nr. W631-V21/ W631-V22 *

.........

m

.......... €

.......... €

Kënd i jashtëm, si kosto shtesë për suvanë e thatë/veshjen e kollonave*,
kënd-drejtë/kënd në ° .............., zbatimi me prerje-V.
Sistemi:: Pllakë Knauf me prerje-V W612

.........

m

.......... €

.......... €

Suvatim i thatë i kollonave vertikale (pilastër) në mur,
zbatimi me prerje-V.
Gjerësi x thellësi në mm .......... x ..........,
Zbatimi i broshurës teknike Knauf W61, vizatimi Nr. W612-B1 .
Sistemi: Pllakë Knauf me prerje-V W612

.........

m

.......... €

.......... €

Fugë e lëvizjes me shirita pllake, profil këndor për mbrojtjen e këndeve 23/13, *
si kosto shtesë për suvanë e thatë,
Zbatimi sipas broshurës Knauf W61, vizatimi
, Nr. W611-H7.

.........

m

.......... €

.......... €

Fugë e lëvizjes me profil...................................,
si kosto shtesë për suvanë e thatë,
Zbatimi i broshurës teknike Knauf W61, vizatimi Nr. W611-H3.

.........

m

.......... €

.......... €

Prerje si kosto shtesë për suvanë e thatë, diametri në mm 67/ 74 * për kutitë elektrike .

.........

copë

.......... €

.......... €

Izolim i brendshëm në bashkimet e tavanit të paizoluar me murin e jashtëm,
me pllakë pykë prej PUR shkumë e fortë me një aftësi transmetimi termik λ = 0,030 W/(mK),
mbështjellë nga të dyja anët me karton, trashësia izoluese 3-40 mm rritëse,
gjerësia e pykës: 400 mm,
ngjitet me kollë në të gjithë sipërfaqen,
Zbatimi përfshirë stukimin në të gjithë sipërfaqen në trashësi rreth 2-3 mm.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi:

......

......

......

......

......

......

Knauf InTherm Pykë

* Fshini të panevojshmet

Shuma ............... €
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W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion
Tekst për tenderim

Poz .

Pëshkrimi

......

Veshje e brendshme muri, lartësia në m ...................,
Sipërfaqja e fiksimit beton-arme/ mur tulle ............../ dru/ beton i lehtë *,

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

masa e vlerësuar e zëizolimit DIN 4109 R w,Rnë dB ..........., *
në lidhje me murin ekzistues, masa referuar sipërfaqes në kg/m² ...................., *
koeficienti i transmetimit termik DIN 4108-2, Vlera U në W/(m²K) ................, *
me shtresë plastike avull-frenuese dhe hermetike nga rrymat e ajrit, vlera sd - 2/ 100/ .......... * m,
Produkti: Knauf Insulation LDS 2 Silk/ LDS 100 * ose e ngjashme . *
Konstruksioni prej profileve llamarine DIN 18182-1, profile vertikale CD 60x27,
të fiksuara në murin ekzistues me varëse direkte/varëse akustike *.
Shtresë izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, trashësi 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80 * mm,
dendësia minimale në kg/m³ ..................., * me një aftësi transmetimi termike λ = 0,040 W/(mK),*
qëndrueshmëri nga rrymat në drejtim gjatësor sipas DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa∙s/m²,*
Produkti: Knauf Insulation KR SK/KR L/ ........ * ose e ngjashme. *
Veshjet me pllakë gipsi DIN 18180: Knauf Diamant/ GKB/ GKBI/ GKF/ GKFI *,
përpunimi sipas DIN 18181, një shtresë/dy shtresa *, trashësia e pllakës 12,5/ 2x12,5 * mm.
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007).
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, sipërfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Bashkimet në elementë konstruktivë kufitare stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.*
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi: Knauf Veshje muri me profile CD 60x27, i fiksuar direkt W623 *
......

.........

m²

.......... €

.......... €

..........

m²

.......... €

.......... €

Veshje muri me konstruksion i pafiksuar DIN 4103-1, fusha e përdorimit 1/ 2 *,
lartësi në m ..................., trashësi 75/ 87,5/ 100/ 112,5/ 125 * mm,
masa e vlerësuar e zëizolimit DIN 4109 Rw,R në dB ............, *
në lidhje me murin ekzistues, masa referuar sipërfaqes në kg/m² ...................., *
koeficenti i transmetimit termik DIN 4108-2, Vlera U në W/(m²K) ................, *
shtresë avull-frenues, vlera sd - 2/ 100/ .......... * m,
Produkt: Knauf Insulation LDS 2 Silk/ LDS 100 * ose të ngjashme . *
bashkimet perimetrale të ngurta, sipërfaqja ekzistuese fiksuese ..............................,
konstruksioni prej profileve llamarine të zinkuara sipas DIN 18182-1, profile CW 50/ 75/ 100 *.
Shtresë izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, trashësi 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80 * mm,
dendësia minimale në kg/m³ ..................., * me një aftësi transmetimi termik λ = 0,040 W/(mK),*
qëndrueshmëri nga rrymat në drejtim gjatësor sipas DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa s/m²,*
Produkti: Knauf Insulation KR SK/ KR L/......... * ose të ngjashme . *
Veshja me pllakë gipsi DIN 18180: Knauf Diamant/ GKB/ GKBI/ GKF/ GKFI *,
përpunimi sipas DIN 18181, një shtresë / dy shtresa *, trashësi pllake 12,5/ 2x12,5 * mm.
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007).
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, sipërfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Bashkimet në elementë konstruktivë kufitarë stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.*
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi: Knauf Veshje muri me konstruksion W625/ W626 *
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* Fshini të panevojshmet

Shuma ............... €

W61 Knauf Veshjet e murit me konstruksion
Tekst për tenderim

Poz .

Përshkrimi

......

Veshje muri me konstruksion DIN 4103-1, fusha e përdorimit 1/ 2 *,
lartësia në m ..................., trashësia 95/ 100/ 120/ 125 * mm,

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

masa e zëizolimit sipas DIN 4109 R w,R in dB ............, *
në lidhje me murin ekzistues, masa referuar sipërfaqes në kg/m² ...................., *
koeficenti i transmetimit termik DIN 4108-2, Vlera U në W/(m²K) ................, *
me shtresë plastike avull-frenuese dhe hermetike nga rrymat e ajrit, vlera sd - 2/ 100/ .......... * m,
Produkti: Knauf Insulation LDS 2 Silk/ LDS 100 * ose e ngjashme . *
bashkimet perimetrale të ngurta, sipërfaqja ekzistuese fiksuese ..............................
konstruksion prej profileve llamarine të zinkuara DIN 18182-1, profile vertikale CW 75/ 100 *.
Shtresë izolues prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, trashësi 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80 * mm,
dendësia minimale në kg/m³ ..................., * me një aftësi transmetimi termikλ = 0,040 W/(mK),*
qëndrueshmëri nga rrymat në drejtim gjatësor sipas DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa∙s/m²,*
Produkti: Knauf Insulation KR S/KR SK/KR L * ose të ngjashme. *
Veshja me pllakë gipsi DIN 18180: Pllakë masive GKF/ GKFI *,
përpunimi sipas DIN 18181, një shtresë, trashësi pllake 20/ 25 * mm.
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007).
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, sipërfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Bashkimet në elementë konstruktivë kufitarë stukohen hermetikisht nga rrymat e ajrit.*
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi: Knauf Veshje muri me konstruksion W653
......

.........

m²

.......... €

.......... €

m²

.......... €

.......... €

Veshje muri / veshje muri me konstruksion jo i fiksuar DIN 4103-1 *, fusha e përdorimit 1/ 2 *,
lartësia në m ..................., trashësi 52,5/ 75 * mm,
si absorbuese, grada e absorbimit të zërit DIN EN ISO 11654 αW = .............,

bashkimet perimetrale të ngurta, sipërfaqja ekzistuese fiksuese ..............................
konstruksion prej profileve llamarine të zinkuara DIN 18182-1,
profile vertikale CD 60x27, të fiksuara në murin ekzistues me varëse direkte */
profile vertikale CW 50 si dopio profil *.
Shtresa izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, trashësi 40 mm,
qëndrueshmëri nga rrymat në drejtim gjatësor sipas DIN EN 29053: r ≥ 10 kPa∙s/m²,
Produkti: Knauf Insulation pllakë izoluese akustike TP 440 ose të ngjashme
.

Veshja prej pllake gipsi DIN 18180, përpunimi sipas DIN 18181,
Knauf Diamant/ GKB *, dy shtresa trashësi pllake 2x12,5 mm, deri në një lartësi .......... m,
mbi të një shtresë shiritash gipsi, të fiksuar në profilet vertikale si dhe
shtresë mbuluese prej pllake gipsi me vrima/ prerje * Knauf Cleaneo® Akustik me efekt pastrues të ajrit,
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 rrethorë R: 8/12/50 R/ 12/20/66 R */
vrima të përziera rrethorë PLUS R: 8/15/20 R/ 12/20/35 R */
vrima rrethore të drejta R: 8/18 R/ 12/25 R/ .............. *,
Vrima në bllok:
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 standarde, ngjyra e bardhë/ e zezë/ ............ *,
Stukimi i pllakave të gipsit sipas Buletinit Nr. 2 (IGG, Dhjetor 2007).
Niveli i cilësisë së stukimit C1 stukim bazë, sipërfaqja do të patinohet ose suvatohet .......... */
Niveli i cilësisë së stukimit C2 stukim standard *.
Zbatimi i fugave të pllakave Knauf Cleaneo® Akustik:
e stukuar/ me Knauf profil fugëmbulues, Ngjyra........../ .......... *.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W61.
Sistemi: Knauf Veshje muri me konst. dhe Cleaneo ® Akustik W623C/ W629C *
* Fshini të panevojshmet

..........

Shuma............... €
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W61 Knauf Suva e thatë dhe Veshjet e murit me konstruksion
Konstruksioni, montimi

Konstruksioni
Zgjidhen pllakat standard/sanduiç Knauf të përshtatshme për Suvanë e thatë ose Veshjen e
murit me konstruksion sipas kërkesave fizikondërtimore dhe teknike (shiko faqe 3 dhe 20).
Suva e thatë
Pllakat standarde ose sanduiç vendosen me kollë
pa konstruksion në muret ekzistuese. Fugat e
lëvizjes së karabinasë duhet të merren parasysh
gjatë zbatimit të suvasë së thatë.

Pllakat Knauf me prerje-V
Pllakat Knauf me prerje-V përdoren për shpatullime, veshje të kollonave/ pilastrave. Në varësi të
kombinimit nga pjesa e përparme dhe e pasme e
prerjes-V mund të ndërtohen trupa kompleks,
realizohet kalimi nërmjet dy niveleve të zhvendosur, fugat e fshehura.
Veshjet e murit me konstruksion
Veshjet e murit me konstruksion përbëhen nga
një konstruksion metalik i veshur nga njëra anë
me një ose dy shtresa pllake Knauf.

Konstruksioni lidhet në perimetrin e tij me
elementët konstruktivë kufitarë dhe në sistemin
W623 fiksohet direkt mur.
Në konstruksion mund të vendosen shtresa
izoluese për zë- dhe termoizolim si dhe rrjeti i
instalimeve (elektrike, sanitare...).
Fugat e lëvizjes së karabinasë duhet të merren
parasysh në konstruksionin e veshjes së murit.
Tek veshjet e pandërprera të murit janë të domosdoshme fugat e lëvizjes çdo 15 m. Për veshjet
me dy pllaka dhe dist. nga akset e profileve ≤ 625
mm jepet siguria nga goditja e topit me presion.

Trashësia e përcaktuar minimale e togave të
Perlfix-it pas nivelimit dhe ngurtësimit të jetë min.
5 mm.

■ W623: Profilet CD vendosen vertikalisht në
distancë nga akset 625 mm në profilet UD dhe
drejtohen. Fiksimi i profileve CD në murin
ekzistues kryhet nëpërmjet varëse direkte në
distancë prej 1,5 m.

Montimi
Suva e thatë
Paratrajtimi i sipërfaqes
Sipërfaqja e punueshme duhet të jetë mbajtëse, e
fortë, e pastër, pa pluhur dhe e thatë. Sipërfaqet e
betonit thahen, pastrohen nga skorjet e betonit
dhe mbetjet e betonformave. Sipërfaqet e lëmuara
jo thithëse paratrajtohen me Betokontakt.
Sipërfaqet shumë thithëse paratrajtohen me
Aufbrennsperre (hollimi me ujë 1:3).
Mënyrat e vendosjes
■ Mbi sipërfaqet e sheshta (p.sh. Beton) ngjitja e
pllakës kryhet me shirita me Fugenfüller në
shtresë të hollë, i cili vendoset me mastar-krëhër
në perimetrin dhe në mes në gjatësi të pllakës.
■ Mbi sipërfaqe jo të sheshta < 20 mm (p.sh mur
tulle), ngjitja kryhet me toga Perlfix në distancë
nga meset 350 mm. Në korrnizë të pllakës togat
vendosen më ngjeshur.
■ Mbi sipërfaqet jo të sheshta > 20 mm (p.sh. mur
i vjetër), shirita pllake në gjerësi rreth 100 mm
ngjiten në mur me Perlfix dhe më pas pllakat
ngjiten me Fugenfüller Leicht në shirita me
trashësi të hollë. Pllakat 12,5 mm të trasha
vendosen me një shirit gjatëor /pllakat 9,5 mm të
trashë me dy shirita gjatësore ose rreshta
togash në mes të pllakës .
■ Pllakat për shpatullat e dritareve/dyerve, muret
e oxhakut dhe në zonat, ku do të fiksohen
lavamane, pesha konsol ose të ngjashme,
ngjiten në të gjithë sipërfaqen.
■ Nën shtresat e pllakave qeramike kërkohet të
vendosen shirita pllake/togash ekstra.
■ Mbi pllakat sanduiç me pambuk mineral në
zonën mbajtëse, para montimit një shtresë e
hollë kolle presohet me mistri në shtresën
izoluese .
Montimi i pllakave
Pllakat e ndërtimit/pllakat sanduiç Knauf në
gjatësinë e dhomës presohen pingul me
sipërfaqen ku do të ngjiten dhe trokitet me
mastar.
Trokitja, rregullimi, nivelimi i pllakës duhet të
përfundojë para fillimit të ngurtësimit të kollës.

38

Udhëzim
Pllakat sanduiç të përpunohen brenda një kohe
më të shkurtër.
Prerjet-V
■ Me prerjet-V, prerjet deri te kartoni i pllakës në
anën e sipërme ose të poshtme të pllakave
Knauf ose nga të dyja anët, realizojnë pas
palosjes kënde perfekte, të pastra, shumë të
drejta.
■ Pllakat me prerje-V ofrohen si të pangjitura ose
të parafabrikuara të ngjitura si formë e gatshme.
■ Format-L dhe -U gjithashtu parafabrikohen me
brinjë të prera dhe të ngjitura.
■ Prerjet-V para se të ngjiten në fabrikë, lyhen
me primer-in Knauf Tiefengrund, e më pas
ngjiten me Knauf Weißleim.
Veshje muri me konstruksion
Konstruksioni
■Profilet perimetralë për bashkimin e elementëve
konstruktivë kufitarë mbulohen në pjesën e
pasme me masë izoluese (2 rreshta) ose me shirit
gome izoluese. Për kërkesat zëizoluese sipas
DIN 4109, izolimi kryhet me masën izoluese
(Trennwandkitt); shiritat poroze izoluese, si rregull
nuk janë të përshtatshme.
■Profilet perimetrale fiksohen në elementët
konstruktivë kufitarë me elementë fiksues të përshtatshme në distancë 1 m, në mur të paktën 3
pika fiksimi. Në elementë konstruktivë masivë:
Vidë me upë/ Knauf gozhdë për tavan, në
elementë konstruktivë jo masivë: elementë varës
specialë të përshtatshëm për materialin
ndërtimor.
■W625/W626: profilet vertikale CW vendosen në
profilet UW në distancë nga akset 625 mm dhe
drejtohen.
Tek W625 me pllaka qeamike: distanca nga akset
e profileve reduktohet në maks.417 mm.
■W653: profilet CW vendosen në distancë nga
akset 1000 mm në profilet UW dhe drejtohen.

■ W623C: Profilet CD vendosen vertikalisht në
distancë nga akset 312,5 mm në profilet UD
dhe drejtohen. Fiksimi i profileve CD në murin
ekzistues kryhet nëpërmjet varëses direkte në
distancë prej 1,5 m.
■ W629C: konstruksion me dy profil CW, që
vidhosen/percinohen me njëra-tjetrën çdo 750
mm gjatësi profili, në distancë nga akset 312,5
mm vendosen në profilin UW dhe drejtohen.
Shtresa izoluese
Sipas kërkesës në zëizolim dhe termoizolim
vendosen në hapësirën ndërmjet veshjes me
konstruksion dhe murit të jashtëm/të brendshëm
ose ndërmjet profileve, shtresa izoluese.
Veshja me pllakë
■ Në sistemet W623/W625 dhe W626 vendosen
vertikalisht. Preferohen pllakat në gjatësinë e
dhomës. Në sistemin W653 pllakat vendosen
horizontalisht.
■ Bashkimet e ballore të pllakave zhvendosen min.
400 mm nga njëra-tjetra. Bashkimet gjatësore të
shtresës së dytë zhvendosen nga ato të parat.
■ Për veshjen e murit me pllakë Knauf Cleaneo ®
Akustik W623C/W629C veshja absorbuese
vetëm me pllakë realizohet mbi shirita pllakash
12,5 mm të fiksuar mbi profilet vertikale CW.
Pllaka absorbuese fiksohet më pas mbi shirita.
■ Fiksimi i pllakave kryhet me Knauf Vida të
shpejta dhe në distancë sipas faqes 20.
Të përgjithshme
Nëse ekzistojnë kërkesa për izolimin nga rrymat e
ajrit veçanërisht për izolimin e brendshëm, duhet
që izolimi nga rrymat e ajrit të garantohet nëpërmjet
masave konstruktive.
Shiko gjithashtu vizatimet skematike faqe 5.

W61 Knauf Suva e thatë dhe veshjet e murit me konstruksion
Stukimi, Shtresat/veshjet

Stukimi
Cilësia e sipërfaqes
■ Stukimi i pllakave të gipsit në nivelin e cilësisë
të kërkuar kryhet sipas Buletinit Nr.2 “Stukimi i
pllakave të gipsit, cilësia e sipërfaqes” aprovuar
nga Shoqata e Bashkuar e Industrisë së Gipsit,
në Gjermani.
Materiali stukues
Material stukues i përshtatshëm zgjidhet sipas
kërkesave për cilësinë dhe tipit të pllakës:
■ TRIAS: Stukim me dorë
pa shirita fugëmbulues: HRAK, HRK /
me Knauf Shirit fugëmbulues: AK;
përzihet shumë lehtë, veçanërisht i butë dhe
lëmohet lehtë, shumë i fortë dhe i përshtatshëm për ambjente me lagështi, aftësi e
vogël thithëse për paraqitje fuge pa kontraste.
■ Uniflott: Stukim me dorë
pa shirit fugëmbulues: HRAK, HRK dhe
Cleaneo® Akustik /
me Knauf Shirit fugëmbulues: AK;
■ Uniflott imprägniert (kundër-lagështisë):
Stukim me dorë kundër-lagështirës (i gjelbër)
Pllakat pa Shirit fugëmbulues: HRAK, HRK;
nuk e thith ujin, me ngjyrë të gjelbër;
■ Fugenfüller Leicht: Stukim me dorë
me Knauf Shirit fugëmbulues: HRAK, AK;
■ Jointfiller Super: Stukim me pajisje
me Knauf Shirit fugëmbulues: HRAK, AK;
■ Readygips: Stukim me dorë dhe makineri me
shirit fugëmbulues: AK;

Finish-Spachtel për të arritur cilësinë e kërkuar
të sipërfaqes:
■ Readygips: për nivelin e cilësisë C3 dhe C4;
■ Finish-Pastös: për nivelin e cilësisë C2 dhe C3;
■ Primer special: për nivelin e cilësisë C3 bashkë
me Finish Pastös;
■ Multi-Finish/Multi-Finish M: për C3 dhe C4.
Përpunimi i materialit për stukim kryhet sipas
broshurës teknike përkatëse si dhe sipas
intruksionit të shtypur në amballazh.
Fugat e pllakave të gipsit
■ Në rast të veshjes shumë-shtresore me pllakë
gipsi, fugat e shtresës së poshtme duhen
mbushur me stuko sipas nivelit të cilësisë C1,
ndërsa fugat e shtresës së fundit stukohen.
Mbushja e fugave të shtresave të poshtme
është e rëndësishme për të garantuar
mbrojtjen nga zjarri dhe zëizolimin si dhe
karakteristikat statike të sistemit!
■ Këshillim: Fugat e brinjëve ballore dhe të prera
si dhe fugat e përziera (p.sh. brinjë HRAK +
brinjë e prerë) të pllakës së dukshme edhe kur
përdoret stuko si Uniflott, Uniflott imprägniert
ose TRIAS stukohen me Knauf Shirit fugëmbulues.
■ Kokat e dukshme të vidave stukohen.
■ Sipërfaqet e dukshme pas tharjes së masës
stukuese, në rast se është e nevojshme,
zmerilohen lehtë.

Fugat e bashkimit
■ Në bashkimet në konstruksionet e ndërtuara
thatë (tavan/mur) varësisht kushteve dhe
kërkesave për sigurinë nga plasaritjet, stukimi
zbatohet me Uniflott ose Knauf Fugenfüller dhe
shirit Trenn-Fix ose Knauf Shirit fugëmbulues.
■ Vini re Buletinin Nr. 3 “Konstruksionet e
pllakave të gipsit - fugat dhe bashkimet”.
■ Bashkimet në elemetë konstruktivë masiv
duhet të zbatohen me shirit Trenn-Fix.
■ Stukimi hermetik nga rrymat e ajrit realizohet
gjithnjë me Knauf Shirit fugëmbulues.
■ Bashkimet në dysheme sipas detajeve.

Temperatura e përpunimit/ klima
■ Stukimi lejohet të kryhet vetëm atëherë, kur
nuk kemi ndryshime të mëdha gjatësore të
pllakave Knauf, p.sh. si pasojë e ndryshimeve
të temperaturës ose të lagështisë.
■ Për të kryer procesin e stukimit duhet që
temperatura e ambjentit dhe e sipërfaqes të
mos jetë nën 10°C.
■ Në rast të shtrimit të dyshemesë me asfalt apo
shtresave me bazë çimento, anhidriti pllakat
Knauf stukohen pasi të vendosen këto shtresa.

Shtresat/Veshjet
Paratrajtimi
Para vendosjes së shtresave dhe veshjeve të
tjera (letra muri) duhet që sipërfaqja e stukuar të
jetë pa pluhur dhe sipërfaqet e pllakës së gipsit të
jenë vazhdimisht të paratrajtuara me primer sipas
buletinit Nr.6 “Paratrajtimi i sipëfaqeve me
ndërtim të thatë për tu trajtuar me shresa apo
veshje vijuese”. Solucionet paratrajtuese të
përshtaten me shtresën/veshjen që është
vendosur të zbatohet. Për të njëtrajtësuar
aftësinë e ndryshme thithëse të sipërfaqes së
stukuar me sipërfaqen e kartonit të pllakës, janë
të përshtatshme primer-a si p.sh Knauf
Tiefengrund/ Spezialgrund/ Putzgrund.
Tek veshjet me tapet/letër muri, këshillohet
vendosja e një primer-i për rinovime, i cili mundëson heqjen e letrës/tapetave me lehtësi.
Për veshjet e zonave nën ndikimin e ujit me
sprucim me pllaka qeramike, është i domosdoshëm një paratrajtim hidroizolues me Knauf
Flächendicht.
Shtresat/veshjet e përshtatshme
Shtresat/veshjet në vijim janë të përshtatshme të
vendosen mbi pllakën Knauf:

■ Letër muri
- Shtresa letre, tekstili dhe plastike;
Lejohen të përdoren vetëm ngjitës prej
metili-celuloz sipas Buletinit Nr.16, Direktivat
teknike për shtrimin dhe ngjitjen e letrave të
murit, publikuar nga Komisioni federal i Bojës
dhe Mbrojtja e pasurisë në Gjermani.
■ Pllakat qeramike:
Tek suvaja e thatë kërkohet të vendosen shirita
kolle ekstra. Tek Veshja e murit me konstruksion duhet që trashësia minimale e veshjes për
distancë nga akset e profileve 625 mm, të jetë
18 mm (p.sh. 2x 12,5 mm), në të kundërt
reduktohet distanca ndërmjet profileve në
maks. 417 mm.
■ Suva:
- Knauf suva strukturale/e brendshme/e hollë
- Stukim në të gjithë sipërfaqen, si psh. Knauf
Readygips, Multifinish ose Multifinish M.
Tek veshjet me suva ose suva me shtresë të hollë
këshillohet gjithashtu stukimi me Uniflott, Uniflott
kundër-lagështirës ose TRIAS me shirit fugëmbulues.
■ Bojra:
Bojrat plastike dispersion, bojra me efekte të
shumta ngjyrash, bojra vaji, bojra llaku mat, bojra

rezin-alkid, bojra llak poliretani (PUR), bojra rezin
polimer, bojra llak epoksit (EP);
■ Bojra dispersion silikat mund të përdoren pas
paratrajtimit të sipërfaqes me primer të pështatshëm.
Nuk janë të përshtatshme:
■ Veshjet alkaline si p.sh bojra uji, gëlqere dhe
bojra të pastra silikati.
Pas vendosjes së shtresës prej letre dhe rrejtë
xhami ose pas vendosjes së suvave plastike dhe
celuloze, për të siguruar një tharje të plotë, duhet të
kihet kujdes një ajrim i bollshëm i ambjentit.
Udhëzim
Sipërfaqet e pllakave të cilat qëndrojnë për një kohë
të gjatë të pambrojtura nën ndikimin e diellit, si
pasojë e lyerjes mund të zverdhen. Prandaj
këshillohen prova të bojës në disa gjerësi të pllakës
përfshirë edhe zonat e stukuara. Më e sigurtë për të
mënjanuar zverdhjen e pllakës është lyerja e
sipërfaqes me primer special.
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W61 Knauf Suva e thatë dhe veshje muri me konstruksion
Deklaratat e konformitetit

Deklarata e konformitetit të objektit gjendet tek Knauf Direkt Shërbimi telefonik
Deklaratë konformiteti e prodhuesit të elementit konstruktiv
Prodhuesi:
(Emri, Adresa)

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Objekti/ Ndërtesa:

.................................................................................................................................................................................................

Data e prodhimit:

.................................................................................................................................................................................................

Element konstruktiv/ kërkesa: .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Me anë të kësaj vërtetohet se Sistemi Knauf i Suvasë së thatë/murit me konstruksion si më sipër
është prodhuar dhe ndërtuar sipas komponentëve të Sistemit Knauf Knauf
BroshuraTeknike W61 Knauf Suva e thatë dhe Veshje muri me konstruksion
dhe është ndërtuar në përputhje me Deklaratën e konformitetit të ofruesit të sistemit si më poshtë në
bazë të dëshmive të vlefshme të ndërtimit në lidhje me statikën, zëizolimin dhe zjarrdurueshmërinë.

Vendi, data

Deklarata e konformitetit të ofruesit të sistemit
Knauf Radika AD
ul. 8-Septemvri
MK-1250 Debar
Me anë të kësaj sigurohet se të gjitha variantet konstruktive, detajet e zbatimit dhe produktet e listuara të përfshira në broshurën teknike Knauf W61
Knauf Suva e thatë dhe Veshje muri me konstruksion i përgjigjen të gjitha normave dhe rregullave në ndërtim të vlefshme në kohën e ndërtimit të
kësaj broshure.
Kjo vlen në veçanti përsa gjatë për secilin sistem/detaj të dhënë për
- siguri standarde sipas DIN 4103-1
- termoizolim standrd sipas DIN 4108-2
Për të plotësuar të gjitha kërkesat e lartpërmendura gjatë montimit të sistemit Knauf Suva e thatë dhe Veshje muri me konstruksion është i nevojshëm
zbatimi i broshurës teknike Knauf W61 sipas botimit aktual me komponentët e nevojshëm të sistemit dhe duhet të vërtetohet nga prodhuesi i elementëve
konstruktivë kundrejt ndërtuesit me anë të kësaj deklarate konformiteti.

Knauf Direkt
Shërbimi telefonik:
Tel.: ++35542248714
Fax: ++35542257761
www.knauf.al
W61/dtsch./D/02.09/FB/D

Knauf Trockenbau- und Boden-Systeme
*

Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

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

