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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Përmbajtja

Ndërtimi i shtëpive  private do të jetë vazhdi-
misht në rritje në vitet në vazhdim. Një arsye 
e këtij zhvillimi është rënia dramatike e 
numrit të familjeve të reja. Por një arsye 
tjetër është oferta e madhe e shtëpive dhe 
banesave ekzistuese, të cilat shpesh janë 
më të leverdisshme se sa ndërtimet e reja. 
Në të vërtetë ndërtimet historike janë të 
vlefshme dhe trashëgimi kulturore për të 
gjithë jetën - pavarsisht nëse jane monu-
mente që datojnë në shekullin e 17-të ose 
nga vitet 50-të dhe ushtrojnë një ndikim në 
paraqitjen e një vendi dhe rajoni.
Ato i ofrojnë njerëzve një masë të lartë në 
identifikimin e mjedisit dhe historisë  të  tij, 
e kthjenë këtë ne përvojë dhe japin ndjenjën 
e shtëpisë. Por ato i përballin sipërmarrësit 
me kërkesa specifike - kush dëshiron të 
jetojë në një shtëpi, tashmë të banuar më 
parë, e cila nuk është e krijuar sipas 
mënyrës së jetës aktuale dhe jo vetëm 
teknikisht por edhe nga mënyra e ndarjeve 
të ambjenteve dhe krijimi arkitektonik.
Pa planifikim profesional  dhe kompetent,  
problemet mund të përkeqësohen lehtë dhe 
mundësitë përmes prespektivave të ngushta, 
mbeten të pa shfrytëzuara.
Me këtë broshurë dëshirojmë tju japim Ju në 
dorë nje ndihmë orientuese, e cila ju tregon 
çfarë duhen marrë parasysh në qoftë se 
keni në pronësi objekt të vjetër ose dëshi-
roni ta bleni dhe ta rikonstruktoni, moderni-
zoni apo ta rinovoni.

Kerkesat e mbrojtjes nga zjarri, në këtë 
broshurë, nuk janë marrë në konsideratë. 
Për këtë çështje broshura “Mbrojtja nga 
zjarri me Knauf” ofron informacion të 
zgjeruar.     
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Njësitë e banimit në Gjermani në total

75 % Ndertimet ekzistuese
më të vjetra se 25 vjet

25 % Ndertimeve ekzistuese
të vjetra deri 25 vjet

10 %

90 %

Harxhimi energjisë për ngrohje

Njësitë e banimit [në 1.000 ] referuar viteve të ndërtimit nga .... deri ....
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Banesat ekzistuese në Gjermani

Ndërtesat ekzistuese në Gjermani
Ndërsa për objektet e reja, përmirësimet për 
sa u takon kursimit të energjisë janë thjesht 
për tu planifikuar, ky zhvillim mbetet shu- 
më prapa në objektet ekzistuese.

Prej 39 milion banesave në Gjermani rreth 
75% e tyre janë më të vjetra se 25 vjet. Për 
keto banesa harxhohet më shumë se 90% e 
energjisë totale për ngrohje. Rritja e 
banesave të reja që janë eficiente të energjisë  
arrin në vit jo më shumë se 1%.

Në ritmin normal të rikonstruksioneve në 
Gjermani realizohen vetëm rreth një e treta 
e potencialit të kursimit të energjisë. Kjo do 
të thotë që deri më sot potenciali i kursimit 
të energjisë tek dy të tretat e banesave nuk 
aplikohet, dhe me këtë lidhen pasojat 
negative për biznesin e pasurive të patund-
shme për shitjen dhe qiradhënien e këtyre 
banesave.

Me këtë është e qartë: Potenciali më i 
madh për zvogëlimin e harxhimit të 
enegjisë për ngrohje varet nga ndërtesat 
ekzistuese dhe vetëm nëpërmjet marrjes 
së masave të gjëra në ndërtesat ekzis-
tuese mund të zvogëlohet energjia e 
nevojshme në sektorin e banesave.

Raporti në përqindje i harxhimit të energjisë për ngrohjen e banesave ekzistuese në Gjermani
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Argumente për rinovim

Komoditet termik

■

■

■

■

Para rinovimit:
(ngrohni në 23,5 °C 
temperaturën e ambjentit
për rehatinë e kërkuar)

Pas rikonstruksionit:
(Ngroheni në 19,5 °C 
temperaturën e ambjentit 
për të arritur ndjenjën
e komoditetit) 

 

[Burimi 2]

Sipërfaqet rreth e përqark të ngrohta (mure, 
tavane, dysheme) kujdesen për ndjesi  
komoditeti dhe komfortiteti më të mirë të  
ambjentit të banimit. 

Sa më mirë të jenë izoluar ndërtesat aq më të 
lart  qëndrojnë temperaturat e sipërfaqeve 
të brendshme të elementeve konstruktivë të 
jashtëm. “Temperaturat e ndjeshme të 
ambjentit” duhet të jenë rreth 19-20 °C. Kjo 
paraqet mesataren aritmetike prej tempera-
turave të sipërfaqeve rrethuese dhe të 
temperaturës së ambjentit. Tek ndërtimet e 
izoluara mirë, të gjitha sipërfaqet janë pothu-
ajse njëlloj të ngrohta dhe nuk kanë 
diferenca më të më 

mëdha

 të mëdha se sa 3 deri 4  

tempe

gradë kelvin. Kjo sjell në një risk të vogël të 
korrenteve të ajrit, asimetri të vogël të 
temperaturës së rrezatuar dhe ndryshim të 
vogël të temperaturave vertikale të ajrit 
ndërmjet kokës dhe këmbëve.

Tek dritaret, të cilat në përgjithësi rezultojnë 
me  temperaturë më  të ulët,  vendosja  e

ë më të ulët, vendosja e 

xhamave termikë ndikon gjithashtu në 
njëhsimin e temperaturës të sipërfaqeve të 
brendshme.

Marrja e masave, të cilat duhet të zbatohen 
gjatë rikonstruksionit, përfshijnë:
- Termoizolim shtesë i elementëve   
konstruktivë të jashtëm.
-   Ndërrimin e dritareve me dritare me  
termoizolim të lartë
-    Përmirësimi i hermetizimit të mbulesës 
së objektit dhe njëkohësisht
-    Ajrimin komfort me riciklimin termik.

Të gjitha këto masa  përmirësojnë  njëhsimin 
e shpërndarjes së temperaturës në ambjen-
tin e banimit.  
 

Tek ndërtesat e izoluara mirë temperatura 
e ambjentit mund të ulet pak, pa shqetë-
suar ndjesinë e komoditetit.

Tavan

Mur

Dysheme U

Dritare

Temp. e
ambjentit

Dysheme

Tavan

Mur

Dritare

Komoditet dhe ndjenjësi e mirë
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sygjerime për rikonstruksion

Mbrojtja e ndërtesës dhe shmangia e 
e krijimit të mykut

Aspekte të mbrojtjes së ndërtesës

Më parë thuhej:
Shmang krijimin e kondensimit!

■

■

Standarti i izolimit - Urat termike

Izolimi i mirë, reduktimi i urave të 
transmetimit të nxehtësisë, hermetizimi dhe 
ajrimi i kontrolluar dhe i përshtatshëm (p.sh. 
impjantet e ventilimit), parandalojnë 
kondensimin e avujve dhe krijimin e mykut. 

Myku mund të shkaktojë një dëmtim të 
rëndë të substancave ndërtimore. Në një 
ndërtesë mund të krijohen myqe të llojeve 
të ndryshme. Që sporet e mykut të riprod-
hohen dhe enzimat e mykut të zhvillohen, 
duhet që të ketë lagështi të mjaftueshme. 
Tek substancat me të vërtetë të thata nuk 
shfaqen dëmtime nga mykut. Për këtë ka një
tezë të vjetër dhe një të re:    

Kjo vlen ende sot, vetëm se pëveç kësaj, 
sot është e njohur që: Myku mund të ripro- 
dhohet dhe të zhvillohet edhe vetëm me ujë 
kapilar të lidhur.  

Për lagështi max. 50% të ambjentit dhe tempera-
turë të ajrit 20 °C (shiko diagramën) vlen:  

Kufiri i temperaturës për krijimin e konden-
simit në sipërfaqe kapilare jo aktive është 
tek 9,3 °C. Ky kufi është relevant p.sh. për 
sipërfaqet e papastërta të xhamit.  

Temperatura minimale e lejuar e sipër- 
faqes për të siguruar shmangien e 
zhvillimit të mykut në sipërfaqet kapilare 
aktive është 12,6 °C.

 
 

 

Elementët konstruktivë të izoluar keq, kanë 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sygjerime për rikonstruksion

Mbrojtja e ndërtesës dhe shmangia e 
e krijimit të mykut

Aspekte të mbrojtjes së ndërtesës

Më parë thuhej:
Shmang krijimin e kondensimit!

■

■
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Vlera-Pettenkofer

Kërkesat sipas DIN 1946

Ajrimi nëpërmjet dritares
Ajrim me ventilim dhe përfitim të ngrohtësisë

DIN 1946 jep një vlerë më të keqe nga 0,15 Vol% si përmbajtje maksimale e CO2 në ajër.
Në praktikë përdoret vlera-Pettenkofer si njësi matëse.
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ajrimit
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Argumente për rikonstruksion

Cilësia e ajrit dhe shëndeti në banim
Furnizimi i vazhdueshëm me ajër të freskët 
nga jashtë kujdeset për higjenë të lartë të ajrit 
të ambjentit: Çlirimi i erërave nga konstruk-
sionet, paisjet e instaluara dhe përdorimi i 
tyre kryhet në mënyrë të vazhdueshëm.
Hermitizimi i një ndërtese është i rëndë-
sishëm si nga aspekti i nevojës për energji 
ashtu edhe në lidhje me problematikën e 
avullit. Hermetizimi absolut ka natyrisht edhe 
një ndikim të keq në cilësinë e ajrit. Avulli, 
CO2 dhe papastertitë e ndryshme të ajrit si 
gazrat, pluhurat, aerosolet dhe mikroorganiz-
mat nuk mund të largohen dhe kështu 
ndikojnë shumë në shëndetin e të banuarit. 
Tema e ndërrimit të ajrit luan kështu një rol 
gjithnjë e më të madh. Për të siguruar një 
ndërrim të mjaftueshëm të ajrit (30 
m³/h/Person), do të duhej që banorët në ciklin 
prej çdo 2 orësh të ajrosin ambjentin dhe 
këtë ta kryejnë edhe natën! Kjo kërkesë 
është për banorët pothuajse e pamundur të 
zbatohet dhe sasitë e energjisë, të cilat 
humbasin në këtë mënyrë do të jenë të 
mëdha. Nëpërmjet instalimit të një paisje 
ventilimi mund të realizohet një ventilim i 
kontrolluar dhe ndërrim minimal i domos-
doshëm i ajrit.  

2.500

Ecuria karakteristike gjatë ditës i CO   -koncentrimi në një dhomë gjumi krahasuar me
ajrimin nëpërmjet dritares dhe ventilimit të ajrit me fitim të ngrohtësisë

2

2.000

1.500

1.000

500

0
12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12

Ora

Pë
rq

en
dr

im
i i 

CO
   [

pp
m

 C
O 

  ] 2
2

Vlera-Pettenkofer

Kërkesat sipas DIN 1946

Ajrimi nëpërmjet dritares
Ajrim me ventilim dhe përfitim të ngrohtësisë

DIN 1946 jep një vlerë më të keqe nga 0,15 Vol% si përmbajtje maksimale e CO2 në ajër.
Në praktikë përdoret vlera-Pettenkofer si njësi matëse.

Faza e ajrimit

Faza e
ajrimit

[Burimi 2]

7

3

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Argumente për rikonstruksion

Cilësia e ajrit dhe shëndeti në banim
Furnizimi i vazhdueshëm me ajër të freskët 
nga jashtë kujdeset për higjenë të lartë të ajrit 
të ambjentit: Çlirimi i erërave nga konstruk-
sionet, paisjet e instaluara dhe përdorimi i 
tyre kryhet në mënyrë të vazhdueshëm.
Hermitizimi i një ndërtese është i rëndë-
sishëm si nga aspekti i nevojës për energji 
ashtu edhe në lidhje me problematikën e 
avullit. Hermetizimi absolut ka natyrisht edhe 
një ndikim të keq në cilësinë e ajrit. Avulli, 
CO2 dhe papastertitë e ndryshme të ajrit si 
gazrat, pluhurat, aerosolet dhe mikroorganiz-
mat nuk mund të largohen dhe kështu 
ndikojnë shumë në shëndetin e të banuarit. 
Tema e ndërrimit të ajrit luan kështu një rol 
gjithnjë e më të madh. Për të siguruar një 
ndërrim të mjaftueshëm të ajrit (30 
m³/h/Person), do të duhej që banorët në ciklin 
prej çdo 2 orësh të ajrosin ambjentin dhe 
këtë ta kryejnë edhe natën! Kjo kërkesë 
është për banorët pothuajse e pamundur të 
zbatohet dhe sasitë e energjisë, të cilat 
humbasin në këtë mënyrë do të jenë të 
mëdha. Nëpërmjet instalimit të një paisje 
ventilimi mund të realizohet një ventilim i 
kontrolluar dhe ndërrim minimal i domos-
doshëm i ajrit.  



Analiza e kostove për ngrohje e një ndërtese para dhe pas rikonstruksionit sipas EnEV
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Argumenta për rikonstruksion

Kostot e energjisë dhe ekonomia

Vlersimi i një muri ekzistues para dhe
pas rikonstruksionit termik

Para rikonstruksionit
Muri ekzistues: Tullë silikate
Trashësia: 36,5 cm
Dendësia: ρ = 2000 kg/m³
Transmetimi i nxehtësisë: λ = 1,1 W/(mK)
Dimensionet: L = 5 m , H = 2,5 m
Sipërfaqja e murit  : 12,5 m²
Vlera-U = 2,0 W/(m²K)

750 W 

Përmirësim i eficiencës me termoizolim
minimal sipas DIN 4108 me izolim të
brendshëm 40 mm
Transmetimi i nxehtësisë: : λ = 0,04 W/(mK)
Vlera-U = 0,67 W/(m²K)
(Mur ekzistues + izolim)
Energji për ngrohje: 250 W
Zvogëlim me 1/3 e energjisë për ngrohje

Përmirësim i eficiencës në nivelin e EnEV me 
izolim të brendshëm 60 mm Knauf InTherm
Transmetimi i nxehtësisë: λ = 0,032 W/(mK)
Vlera-U = 0,42 W/(m²K)
(Mur ekzistues+ izolim)
Energjia për ngrohje: 150 W
Zvogëlim me 1/5 e energjisë për ngrohje

Shembull logaritje:
Sipërfaqe muri : 12,5 m², Vlera-U: 0,42 W/(m²K), Diferenca e temperaturës: 30 K

Energji për ngrohje= 12,5 x 0,42 x 30 = 150 W

Tek një temperaturë e brendshme prej θi = 
20 °C dhe një temperaturë e jashtme θe = 
-10 °C rezulton një energji për ngrohje e 
sipërfaqes së dhënë të murit prej:  

Nëpërmjet zvogëlimit të kostove operative 
në lidhje me jetëgjatësinë e dobishme të 
mbetur të ndërtesës dhe në lidhje me një 
financim optimal lindin përparësi të qarta 
afatmesme dhe afatgjata për rinovimin 
energjitik cilësor. 
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Qeratë në rajonin e Nürnberg
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Argumente për rikonstruksion

Mundësi e vazhdueshme qiradhënie
Për shkak të standartit të lartë dhe komfor-
titetit të banimit, ambjenti i banimit bëhet 
atraktivë për tu dhënë me qera për një kohë 
të gjatë.  Koha e qiradhënies bosh dhe 
luhatjet e çmimit të qerasë bëhet e vogël; 
këto faktorë luajnë një rol të madh për 
vlersimin ekonomik të ndërtesës. 

Të gjitha masat e marra për të kursyer 
energjisë u integruan si modernizim në 
ligjin aktual  §§ 554 dhe 559 BGB që prej 
reformës së të drejtës së qirasë. Këtu 
duhen përmendur para së gjithash kërke-
sat e kushtëzuara dhe detyrimi për 
ndryshimin e dekretit të kursimit të 
energjisë. Marrja e masave veçanërisht 
për përmirësimin e termozilimit, për 
zvogëlimin e humbjeve të energjisë dhe të 
harxhimit të energjisë të impianteve 
qëndrore për ngrohje si dhe për riqarkul-
limin e nxehtësisë, konsiderohen si masa 
kursyese të energjisë.
Çdo pronar banese ka kështu mundësinë 
që kostot e krijuara për investimet në 
kursimin e energjisë ti rifitojë nga rritja e 
qerasë. Kjo rritje qeraje mund të aplikohet 
vetëm atëhere, në qoftë se kursimi i 
energjisë është i qëndrueshëm në kohë 

dhe rrënjësor. Rrënjësisht do të konsidero-
het atëherë kur kursimi i energjisë të jetë të 
paktën 10% më pak se harxhimi i deritan-
ishëm.
Në rast të një modernizimi qiradhënësi 
duhet të njoftojë qiramarrësin me shkrim 
për rritjen e qerasë të paktën tre muaj para 
fillimit të marrjes së masës. Në qoftë se 
qiradhënësi ja bën të qartë qiramarrësit se 
pavarsisht rritjes së qerasë si pasojë e 
modernizimit dhe kjo lidhet me kursimin e 
energjisë të energjisë, qeraja totale si 
rregull do të ulet. Në këtë mënyrë qiramar-
rësi bindet per masën që do të merret. 
Përfitimi nuk është vetëm për pronarin e 
pasurisë së paluejtshme por gjithashtu 
edhe qeramarrësit i ofrohet një ambjent 
banimi cilësor dhe kosto më të ulëta për 
energjinë të harxhuar për një kohë të gjatë. 
Pikërisht në këto kohë kur rritja ekploduese 

e çmimit të naftës dhe gazit, marrja 
masave modernizuese të lidhura me 
kursimin e energjisë bëhen gjithmonë edhe 
më të rëndësishme.  
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Vlersimi urban

[Burimi 2/9]

[Burimi 9]

Kushtet e jetës brenda disa pjesëve të 
qytetit nuk janë gjithmonë të kënaqshme. 
Nga programi i financimit urban prej rreth 
1,8 Miliard Euro/vit nga 15 Miliard Eur/vit në 
total, shkojnë për investime që lidhen direkt 
me ndërtimin.
Kjo jo vetëm hap vende të reja pune, por i 
bën ambjentet e banimit më tërheqës dhe 
merr në konsideratë edhe interesat 
ekologjike. Vlersimi urban realizon kështu 
pa lënë pas dore një kontribut për të 
siguruar bazën ekonomike dhe kulturore 
dhe kohëzionin social.    
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Brimet dhe harxhimi i energjisë
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Mbrojtja e klimës [Burimi 3]

Përballë faktit të shterimit të burimeve 
primare nga fosilet  të energjisë dhe rritjes 
së vazhdueshme të kërkesës, kërkon që në 
ndërtesat ekzistuese të kursehet energjia 
me eficient të lartë.   

Kursimi-CO2 është i mundshëm në 
ndërtimet ekzistuese me ndikim të gjërë 
dhe me një raport të leverdisshëm kosto-
përfitim.
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Termoizolim minimal

 

Çfarë rregullon EnEV?
■ Çertifikatën e energjisë së ndërtesës
■ Kërkesat minimale energjitike për ndërtimet

e reja
■

■

■

Rregullorja e kursimit të energjisë EnEV

Termoizolimi minimal rregullohet sipas DIN 
4108-2. Norma vendos kërkesat minimale 
të karakteristikave termoizoluese të 
elementëve konstruktivë të jashtëm. Kjo 
shërben për mënjanimin e kondesimit mbi 
sipërfaqe dhe për të siguruar një klimë 
higjenike për banorët si dhe për ta mbrojtur 
atë nga ndikimet negative të lagështisë. 
Qëllimi i termoizolimit minimal nuk është 
kursimi i kostove të energjisë.

Bazë e secilës provë për termoizolim është 
llogaritja e sasisë së nevojshme të 
energjisë, bazuar tek një bilanc energjie 
sipas kushteve stacionare. Ketu vihen 
përballë humbjet e energjisë (humbjet nga 
transmetimi  dhe humbjet nga  ventilimi   
(ajrimi) me fitimin e energjisë (solare dhe 
përfitimi të tjera të brendshme). Meqenëse 
kjo bëhet mbi bazën e karakteristikave të 
llogaritura të elementëve konstruktivë duke 
marrë parasysh gjeometrinë e ndërtesës, 
klasifikimi i ndërtesave kryhet referuar 
cilësisë energjitike në përgjithësi.

Keto koncepte për provën dhe klasifikimin e 
termoizolimit janë rregulluar  tashmë në 
rregulloren e termoizolimit (WSVO). Rregu-
llorja e kursimit të energjisë (ENEV), e cila 
ka hyrë në fuqi më 1 Shkurt 2002, shkriu 
rregulloren WSVO dhe njëkohësisht edhe 
rregulloren e paisjeve për nxehtësi 
(HeizAnIV). Ajo bazohet te ligji i kursimit të 
energjisë (EnEG).

Nëpërmjet bashkimit të rregullores për 
paisjet për ngrohje dhe asaj për termo- 
izolimin në një të rregullore të përba- 
shkët, kufijtë e deritanishëm të bilancit energjitik 
u zgjeruan menjëherë, duke u parë në dy 
këndvështrime

Nga njëra anë merren në konsideratë 
përfshirja e teknikës së paisjeve në bilancin 
energjitik dhe nga ana tjetër gjithashtu 
humbjet e krijuara gjatë prodhimit, shpërn-
darjes, ruajtjes dhe çlirimit të nxehtësisë.  
Kështu një faktor kyç nuk është më energjia 
e duhur e vënë në dispozicion në ambjent, 
por energjia përfundimtare e çliruar në 
kufijtë e ndërtesës. Ndër të tjerash kjo 
nevojë e energjisë vlerësohet si energji 
primare, në të cilën llogariten përmes një 
faktori të energjisë primare në bilancin 
energjitik të ndërtesës të gjitha humbjet si 
pasojë e përfitimit, transportit dhe 
shndërimit të secilit prodhues energjie 

Kërkesat minimale energjitike për 
modernizim, rikonstruksion, ndërtim i 
plotë dhe zgjerimin e një ndërtimi 
ekzistues.
Kërkesat minimale për teknikën e 
ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit si dhe 
furnizimin me ujë të ngrohtë.
Inspektimet energjitike të paisjeve të 
sistemeve të kondicionimit.

Në kundërshtim me normën DIN 4108, e 
cila kontrollon termoizolimin minimal për të 
siguruar mos dëmtimin e elementëve 
konstruktivë dhe kërkesat minimale për 
higjenën e ambjentit, tek EnEV kemi të 
bëjmë me një rregullim të ligjvënësit, me të 
cilën ai përmbush detyrimin për të 
zvogëluar CO2. 
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EnEV 2007 Çfarë ka ndryshuar? Kur duhet të paraqiten çertifikata e 
energjisë?Kabineti federal miratoi më 27 Qershor 

2007 Amendamentin e Rregullimit të 
kursimit të energjisë. EnEV 2007 hyri në 
fuqi më 1 Tetor 2007 dhe parashikon 
zbatimin e çertifikimit të energjisë për 
ndërtesat ekzistuese. 

EnEV përmban formularë të rinj të njësuar 
për çertifikatën e energjisë për ndërtesat e 
reja dhe ato ekzistuese. Ndërtesat jo për 
banim llogariten sipas një proçedure të re. 
Krahas nevojës për energji për ngrohje, ujë të 
ngrohtë dhe vetilim merret parasysh edhe 
sasia e nevojshme e energjisë për ftohje dhe 
për ndriçimin e instaluar. Tek ndërtesat e 
banimit me paisje kondicionimi të instaluara,  
në të ardhmen merren në konsideratë  
gjithashtu edhe energjia e nevojshme për 
ftohje në analogji si tek ndërtesat jo për 
banim. Vlerësimi sipas energjisë primare i 
energjisë elektrike zvogëlohet. Për ndërtesat 
jo të banueshme, nëpërmjet metodës së 
bilancimit mund të rezultojnë ndryshime të 
lehta. Paisjet e kondicionimit mbi 12 kW në të 
ardhmen duhet të kontrollohen çdo 10 vjet. 

Për ndërtesat e reja apo ato ekzistuese, në
qoftë se pjesë të tyre do të shiten, jepen
ose do të jepen me leasing.
Në rast modernizimi, rikonstruksioni apo 
ndërtimi të plotë, çertifikata e energjisë duhet 
të paraqitet atëhere kur të jetë kryer një 
bilancim inxhinerik i sasisë së nevojshme të 
energjisë.  Në ndërtesat publike me sipërfaqe 
të shfrytëzueshme më shumë se 1000 m², 
çertifikata e energjisë duhet të varet në vend 
të dukshëm publik. 
Ndërtesat me sipërfaqe të shfrytëzueshme 
më pak se 50 m² nuk kanë nevojë për 
çertifikatë të energjisë.
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Kur dhe cilat kërkesa vlejnë tek ndërtesat ekzistuese?

Masat e marra Kërkesat e Vlerës-U                   Shënim

asnjë kërkesë

Që kur janë çertifikata e energjisë të 
detyrueshme? 

Kërkesat për ndërtesat ekzistuese

Kërkesat për ndryshimet e elementëve
konstruktivë të jashtëm

■

■

Çertifikatat e energjisë orientuar nga harxhimi

Çertifikatat e energjisë orientuar nga nevoja

Për ndërtesat ekzistuese çertifikatat e 
energjisë mund të paraqiten si alternativë 
bazuar në harxhimin e matur të energjisë, e 
ashtuquajtur çertifikatë energjie e orientuar 
nga harxhimi. Përjashtim bëjnë objektet e 
ndërtimit me më pak se 5 njësi banimi për të 
cilat viti  i ndërtimit daton para 1 Tetorit 1977.  
Këtu janë të lejuara vetëm çertifikatat e 
energjisë të orientuara nga sasia e 
nevojshme, përveç se ato në rast të një 
modernizimi/rikonstruksioni të mëvonshëm 
duhet ti përmbahet të paktën rregullit të  parë 
të termoizolimit të 1977-tës. 

Zgjerim, ndryshim ose 
rehabilitim i ndërtesës (>20% 
e secilës sipërfaqe të 
elementit konstruktiv). 

Zgjerim i ambjentit për tu 
ngrohur ose ftohur me 
sipërfaqe nga të paktën 15 m² 
deri max. 50m²
Zgjerim i ambjentit për tu 
ngrohur ose ftohur me 
sipërfaqe > 50m²

Ndërtimi i një ambjenti nënçati, 
dhe deri tani ambjent që nuk 
ngrohej ose ftohej.
Ndryshime në muret e 
jashtme, dritare me ambjentin 
e jashtëm, dyer dritare, dritare 
në sipërfaqet e çatisë ose 
element të tjerë konstruktivë 
që zënë një sipërfaqe < 20% të 
pamjes së ndërtesës.

Kërkesat vjetore të energjisë 
primare + humbjet specifike të 
transmetimit të ngrohtësisë 
40% mbi ndërtimet e reja ose 
Vlera-U maksimale  për secilin 
secilin element konstruktiv.  

Vlerat-U për elementët 
konstruktivë të jashtëm

Kërkesat vjetore të energjisë 
primare + humbjet specifike të 
transmetimit të ngrohtësisë si 
ndërtim i ri.

Humbje specifike e  transme-
timit  të nxehtësisë  24% në 
ndërtesa të reja

Çertifikata e energjisë duhet të 
paraqitet, n.q.s. është kryer 
vlersimi inxhinerik i sasisë së 
nevojshme të energjisë së të 
gjithë ndërtesës.

Çertifikata e energjisë nuk 
duhet të paraqitet.

Çertifikata e energjisë duhet të 
paraqitet, n.q.s. sipërfaqja e 
shfrytëzueshme do të rritet më 
shumë se 50%.

Çertifikata e energjisë nuk 
duhet të paraqitet.

Çertifikata e energjisë nuk 
duhet të paraqitet, vetëm 
vullnetarisht me Provën e 
detajuar sipas EnEV

Për ndërtimet e reja dhe rikonstruksionet, 
çertifikata e energjisë është e detyrueshme 
që prej hyrjes në zbatim të EnEV. Nga 1 
Qershori 2008 duhej të bëheshin të 
disponueshme  çertifikatat e energjisë për 
objektet e banimit, të cilat ishin ndërtuar 
para vitit 1965. Nga 1 Janari 2009 kjo vlen 
gjithashtu për të gjitha objektet e banimit 
më të reja. Për ndërtesat publike, ky rregull 
hyri ne fuqi vetëm pas 1 Qershorit 2009. 

Mqs tek ndërtimet ekzistuese ka një potencial të 
madh për kursimin e energjisë,  EnEV në 
krahasim me WSVO 95 parashikon kërkesa më 
shtrënguese për termozilim gjatë rindërtimeve 
dhe rikonstruksioneve. Përveç kësaj, këtu 
përfshihet edhe detyrimi për inspektimin dhe 
adaptimin e paisjeve për ngrohje dhe 
përmirësimin e tavanit të katit të sipërm (nënçati).

EnEV kërkon për elementët konstruktivë të 
jashtëm të ndërtesave ekzistuese, nëse ato 
ndërtohen për herë të parë, rinovohen ose 
zëvendësohen, vlera maksimale të koefici-
entit të përçueshmërisë termike U. Punët 
modernizuese me sipërfaqe të vogla janë të 
perjashtuara nga kjo kërkesë.
Koeficientët maksimalë të përçueshmërisë 
termike të lejuara nuk vlejnë për:

Ndryshimet në muret e jashtme, dritare, 
dhe dritare në sipërfaqet e çative si dhe 
rinovimet në suvate e jashtme, n.q.s. 
sipërfaqja e tyre është më e vogël se 20% 
e sipërfaqes totale të ndërtesës.
Rikonstruksion i pllakave të dyshemesë, 
tavanet e bodrumit, tavanet e katit të 
sipërm, n.q.s pjesa e rikonstruktuar është 
me e vogël se 20% e sipërfaqes totale të 
ndërtesës.

bëhen mbi bazën e një llogaritje inxhinerike 
të sasisë së nevojshme të energjisë. Këtu 
është e nevojshme  një inventar i paisjeve 
në ndërtesë. 

llogariten mbi bazën e parametrave të 
harxhimit të energjisë. Për llogaritje merren 
për bazë të dhënat e harxhimit nga faturat e 
kostove për ngrohje për të gjithë ndërtesën 
dhe/ose fatura të veçanta të furnitorëve të 
energjisë. Për llogaritjen e sasisë së 
nevojshme të energjisë duhet të nxirren 
faturat e të paktën tre viteve më parë.
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Detyrimet për përmirësim përfshijë masat
e mëposhtme:
■

■

Përjashtime:
■

Elementi konstruktiv Koeficienti maks. i përçueshmërisë
termike  Umax në W(m²K)

Tavani i katit të sipërm                                       0,30 W/(m²K)

Boiler të vendosur para datës
31. Tetor 1978

Zëvendësim të boilerit

Sipas Aneksit 5 (EnEV)

Gjithmonë kërkesat minimale të vlefshme 
(”detyrimet e vërteta për përmirësim”)
Pavarsisht nga kërkesat për përmirësimin e 
termoizolimit gjatë një rikonstruksioni ose 
modernizimi, EnEV kërkon marrjen e 
masave   ekonomike  për   përmirësime   të  
veçanta të paisjeve elektrike dhe 
elementëve konstruktivë brenda viteve të 
ardhshme.   

Në qoftë se tavani i katit të sipërm nuk 
është i shkelshëm, por megjithatë është i 
kalueshëm, duhet të plotësohen kërkesat 
e detyrueshme për përmirësim kur kemi 
ndryshim të pronësisë. Eshtë e llogjik-
shme që të izolohen edhe tavanet e 
nënçative të kalueshme që shërbejne për 
qëllime magazinimi.

Përveç kësaj duhet të kihet kujdes, që 
sipas parakushteve të veçanta të kryhet 
ndërrimi i boilerëve ekzistues dhe të 
izolohet sistemi i rrjetit të tubave. 

I detyrueshëm për 
përmirësim kur kemi 
ndryshim pronarësh për 
tavanet të katit të 
sipërm jo të shkelshëm.

Rrjeti i shpërndarjes dhe i furnizimit 
të ujit të ngrohtë i pa izoluar në 
ambjente që nuk ngrohen.

I detyrueshëm për 
përmirësim deri  më 31. 
Dhjetor 1978  

I detyrueshëm për 
përmirësim kur kemi 
ndryshim pronësie  

Detyrimi për përmirësim nuk vlen për vetë pronarin e ndërtesës që jeton aty, me të 
shumtën dy banesa (p.sh. shtëpi për nje dhe dy familje), të cilët jetojnë në këtë ndërtesë 
para 1 Shkurtit 2002; kur kemi ndryshim të pronësisë edhe në qoftë se ai e banon vetë në 
ndërtesë, detyrimet për përmirësim duhet të plotësohen nga pronari i ri. 
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Nevoja për rikonstruksion

Bisedë personale këshilluese me

Hap pas hapi

Inventarizimi dhe kryerja e ekspertizës
nga këshillues të energjisë

ARGE FAKTOR 10

Llogaritja e kursimit të energjisë sipas

dhe vlersimi i kostove me FAKTOR 10 Software

Vlersimi

Zbatimi i masave për rikonstruksion

EnEV
EnEV -30%
EnEV -50%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(Kërkesat e EnEV tejkalohen me 30 % )

(Kërkesat e EnEV tejkalohen me 50 % )

16

5

Skema e proçesit

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim

Rikonstruksioni duhet të zbatohet gjithmonë 
si koncept i plotë. Një plan rikonstruksioni 
kërkon optimizimin e të gjithave param-
etrave të përfshira në ndërtim. Marrja e 
masave të veçuara mund të shfaqë 
probleme fiziko-ndërtimore.

Skema ngjitur duhet të tregojë ecurinë për 
metodat e drejta proçeduriale gjatë planit të 
rikonstruksionit.

AGRE FAKTOR 10 është përmbledhja e lirë 
nga ekspertë me përvojë me qëllim që të 
aplikohen modernizime eficiente të 
energjisë me një leverdishmëri shume më 
të lartë ekonomike se sa rikonstruksionet 
standarte të deritanishme. Standarti 
“FAKTOR 10” do të thotë një reduktim i 
90% të harxhimit të energjisë.
Përparësitë përcaktuese janë kompetenca 
e lartë e të gjithë partnerëve dhe optimizimi 
i të gjithë komponentëve, i pikave të prerjes 
dhe ecurisë së projektit.
Informacione të tjera në faqen 101.
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Prova e përputhjes me § 3 ose § 9 paragrafi 1 EnEV 2)

Nevoja për energjinë e fundit

Nevoja për energji primare
Vlera aktuale e ndërtesës kWh/(m2·a)

m(/hWk 2·a)

Nevojat vjetore për energji kWh/(m2 ·a) për
Burimi energjisë  Ngrohtësi                              Uji i ngrohtë                       Aparatura ndihmëse3) Total në  kWh/(m 2·a)

W/(m2·K)

W/(m2·K)

ÇERTIFIKA E ENERGJISË për objekt banimi
sipas §§ 16 të Rregullores për kursimin e energjisë (EnEV)

2Përllogaritja e sasisë së nevojshme për energji të ndërtesës
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim

Inventarizimi dhe ekspertiza

■ EnEV     ■ EnEV -30 %     ■ EnEV -50 %
dhe përpunohet mundësia e zgjidhjes për
rikonstruksion

Këtu vlejnë principet e mëposhtme:
■ preferohen mënyra kompakte ndërtimi
■ termoizolim shumë i mirë i elementëve

konstruktivë të jashtëm
■ reduktimi i urave termike
■ hermetizimi i mbulesës së ndërtesës
■ paisje moderne për ngrohje, përpunimin e

ujit të ngrohtë dhe ventilimin me shfrytë -
zim të lartë të energjisë

■ Shfrytëzim aktiv dhe pasiv i energjisë
së djellit

Sasia e nevojshme e energjisë ulet, sa më
mirë të realizohen këto principe

[Burimi 6]

Hapi i parë i çdo modernizimi është inventa-
rizimi i ndërtesës. Tek masat më të rëndë-
sishme përfshihen krahas modernizimit, 
riparimeve edhe mirëmbajtjet, rinovimet 
dhe ndërtimet për zgjerimet.
Inspektimi i drejtë përfshin  inventarizimin 
tekniko-energjitik të të gjithë elementëve 
konstruktivë të rëndësishëm dhe teknikën e 
paisjeve.

Pas inventarizimeve analizohet raporti 
kosto-shfrytëzim referuar një rinovimi sipas 

Marrja e masave për rinovime me eficiencë 
të energjisë financohet  me kredi të buta 
(interesa të ulëta) dhe grante  nga qeveria. 
Gjithashtu për këshillimin për energjinë janë 
garatuar financime. Këshilluesi për 
energjinë si rregull merr përsipër plotësimin 
e aplikimit për financim dhe paraqet 
çertifikatën e energjisë.  

Vlera e kërkuar EnEV

Cilësia energjitike e mbështjelljes së ndërtesës
Vlera aktuale e ndërtesës HT‘

Vlera e kërkuar EnEV HT‘

Çertifikata e energjisë tregon potencialin për të kursyer dhe mundësisht krahasimin e cilësisë 
së energjisë së ndërtesës  
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim

Inventarizimi dhe ekspertiza

■ EnEV     ■ EnEV -30 %     ■ EnEV -50 %
dhe përpunohet mundësia e zgjidhjes për
rikonstruksion

Këtu vlejnë principet e mëposhtme:
■ preferohen mënyra kompakte ndërtimi
■ termoizolim shumë i mirë i elementëve

konstruktivë të jashtëm
■ reduktimi i urave termike
■ hermetizimi i mbulesës së ndërtesës
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ujit të ngrohtë dhe ventilimin me shfrytë -
zim të lartë të energjisë

■ Shfrytëzim aktiv dhe pasiv i energjisë
së djellit

Sasia e nevojshme e energjisë ulet, sa më
mirë të realizohen këto principe

[Burimi 6]

Hapi i parë i çdo modernizimi është inventa-
rizimi i ndërtesës. Tek masat më të rëndë-
sishme përfshihen krahas modernizimit, 
riparimeve edhe mirëmbajtjet, rinovimet 
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tekniko-energjitik të të gjithë elementëve 
konstruktivë të rëndësishëm dhe teknikën e 
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Pas inventarizimeve analizohet raporti 
kosto-shfrytëzim referuar një rinovimi sipas 
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të energjisë financohet  me kredi të buta 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim

Sa litra naftë nevojitet për një  ndërtesë
sipas nivelit energjitik ?

■ EnEV  7-10  Liter për shtëpi
 Harxhimi për m² dhe vit:  
 7-10 Litër naftë  

■ EnEV -30 % 5-6    Liter për shtëpi
 Harxhimi për  m² dhe vit:  
 5-6 Litër naftë

■ EnEV -50 % 1,5-4 Liter Haus
 Harxhimi për  m² dhe vit: 
 1,5-4 Litër naftë

■ Passivhaus 
  Harxhimi për  m² dhe vit: 
 nën 1,5 Litër naftë
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim

Sa litra naftë nevojitet për një  ndërtesë
sipas nivelit energjitik ?
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 5-6 Litër naftë
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 Harxhimi për  m² dhe vit: 
 1,5-4 Litër naftë

■ Passivhaus 
  Harxhimi për  m² dhe vit: 
 nën 1,5 Litër naftë



Raporti

A / Ve H   'T

Objekt banimi

Nevoja vjetore e energjisë primare

Q   ''p
referuar sip. së shfrytëzueshme të ndërtesës

Objekt banimi

 0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 1,05

126,23 + 2.600 / (100 + A    )

130,00 + 2.600 / (100 + A    )

118,70 + 2.600 / (100 + A    )

111,17 + 2.600 / (100 + A    )

103,64 + 2.600 / (100 + A    )

  96,11 + 2.600 / (100 + A    )

  88,58 + 2.600 / (100 + A    )

  81,06 + 2.600 / (100 + A    )

  73,53 + 2.600 / (100 + A    )

  66,00 + 2.600 / (100 + A    )N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

0,45

0,44

0,47

0,49

0,51

0,55

0,60

0,68

0,80

1,05

[Të dhëna nga tabela 1 EnEV - Burimi 5]

në kWh/(m²a) në W/(m²K)

Nevoja vjetore e energjise primare Q   '' = [nevoja për nxehtësi + ujë të ngrohtë] x numrin e mjeteve harxhuese* 
(* Harxhimi për energji për ujë të ngrohtë në boiler + Humbjet e energjisë për p.sh. ruajtjen e ujit të nxehtë)

p
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim

Shembull llogaritje: kufizimi i nevojës
për energji primare sipas EnEV
(intensifikim i dukshëm i masave në kraha-
sim me Rregulloren e vjetër të termoizolimit).

Të dhënat ekzistuese të nxjerra
■ Sip. mbështjellëse e ambjenteve që ngrohen:
    A = 800 m²
■ Vëllimi bruto i ambjenteve që ngrohen:
   Ve  = 2000 m³

■ Formulë e dhënë sipas EnEV:
   AN = 0,32 x Ve = 0,32 x 2000 = 640 m² 
   Sipërfaqe e shfrytëzueshme

Të dhëna të marra nga përllogaritja inxhi- 
nerike e mëparshme e nevojës për energji
■ Humbjet ekzistuese të transm. të nxehtësisë:
    HT́ ekzis = 0,60 W/(m²K)
■ Nevoja për energji primare në vit: 
    Qṕ ékzis = 80 kWh/(m²a)

Kërkesa sipas EnEV -30 %
(Kriteri për formularin e financimit të KfW-
CO2-programi i rikonstruksionit të ndërtesave)

■ 70 % e H T́ max:
    0,68 x 0,7 = 0,48 W/(m²K)

■ 70 % e Q Ṕ ḿax:
    84,57 x 0,7 = 59,20 kWh/(m²a)

Qe kërkesa të plotësohet duhet që:
HT́ ekzis  ≤ 0,48  W/(m²K) dhe
QṔ ékzis ≤ 59,20 kWh/(m²a) të jenë.

Kjo ndërtesë lejohet të harxhojë max. 6 litër
naftë për m² dhe vit = „ Shtëpi 6 Liter “

Kërkesa sipas EnEV -50 %
(Kriteri për formularin e financimit të Deut-
schen Energie GmbH - dena)

■ 50 % e H T́ max:
    0,68 x 0,5 = 0,34 W/(m²K)

■ 50 % e Q Ṕ ḿax:
    84,57 x 0,5 = 42,29 kWh/(m²a)

Nevoja e energjisë vjetore Q é ekzisduhet
të jetë 40 % nën Q P´́max

■ 60 % von QṔ ḿax:
    84,57 x 0,6 = 50,74 kWh/(m²a)

Që kërkesa të plotësohet, duhet që
HT́ ekzis ≤ 0,34 W/(m²K),
QṔ ékzis ≤ 42,29 kWh/(m²a) dhe
Qé ekzis ≤ 50,74 kWh/(m²a) të jenë.

Kjo ndërtesë lejohet të harxhojë max. 4 Liter 
naftë për m² dhe vit = „Shtëpi 4 Liter “

Kërkesa sipas EnEV
Llogaritja e Q Ṕ ḿax dhe H T́ max (Vlerat më
të larta sipas EnEV, Tabela 1)
■ Raporti   A / V e në m-1 : 800 / 2000  = 0,4
■ Humbja specifike e lejuar referuar sipërfaqes

gjatë transmetimit të nxehtësisë në W/(m²K):
    HT́ max = 0,68
■ Nevoja e lejuar e energjisë primare në vit 

kWh/(m²a): 

   QṔ ḿax
N

2600=81,06+
100+ A

 QṔ ḿax
2600=81,06+

100+ 640
84,57

Rezultatet:
HT́ ekzis = 0,60 ≤ 0,68 = HT́ max. në W/(m²K)
QṔ éksiz = 80 ≤ 84,57 = QṔ ḿax. në kWh/(m²a)
Kërkesat sipas EnEV janë plotësuar

Kjo ndërtesë ka nevojë për 8 litra naftë për 
m² dhe vit = „Shtëpi 8 Liter“

Vlerat më të larta të nevojës vjetore të energjisë primare referuar sipërfaqes së shfrytëzue-
shme dhe e humbjeve specifike e transmetimit të nxehtësisë referuar sipërfaqes rrethuese 
ku transmetohet nxehtësia në varësi të raportit A / Ve  

Humbjet specifike  të 
transmetimit të nxehtësisë 
referuar sip. rrethuese ku 
transmetohet nxehtësia  

Raporti
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim
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    84,57 x 0,5 = 42,29 kWh/(m²a)

Nevoja e energjisë vjetore Q é ekzisduhet
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Ndihmë për planifikim

Analiza e kostos me Software Faktor 10

■ EnEV     ■ EnEV -30 %     ■ EnEV -50 %

■ Zvogëlim i kostove operative
■ mundësi optimale financimi nëpërmjet

programeve dhe granteve të qeverisë
■ kohëzgjatje më e gjatë e vlerës së mbetur

në krahasim me një rinovim standart sipas
EnEV Informacione të tjera për Software-in 

përmes ARGE FAKTOR 10

Për të lehtësuar vendimmarrjen për 
investimin që do të aplikohet në objekt 
banimi me qera, u zhvilluar Software-i 
Faktor 10. Software-i duhet të ndihmojë të 
krijojë në mënyrë transparente faktet 
aktuale komplekse dhe bashkëveprimin e 
financimit, marrjen e masave dhe kostot.

Mbi bazën e të dhënave të përafërta për 
kubaturën e ndërtesës zbatohet një 
llogaritje e thjeshtë sipas EnEV. Në këtë 
mënyrë mund të përshkruhen faktet e 
rëndësishme, masat e ndryshme dhe 
ndikimin e tyre në ekonomi.

 Ky ekzaminim mund të kryhet njëkohësisht 
për 3 nivelet e kërkesës:

Faktorët ligjorë përcaktues për llogaritjen e 
leverdisshmërisë duhet të merren parasysh, 
p.sh. llogaritjet për kostot e modernizimit. Si 
opsion mund të vendoset gjithashtu një 
qera neutrale ndërmjet qerasë neto dhe asaj 
totale (me kosto energjie të përfshira). 
Në Software janë futur programet e 
financimit, veçanërisht kreditë-kfW me 
interesa të ulta. Kështu në bazë të të 
dhënave dhe rezultateve fiziko-ndërtimore 
Software -i llogarit se për cilat opsione 
plotësojnë kushtet. Një përditësim automa-
tik kryhet nga interneti.
Vetëm nëpërmjet përmbledhjes së të 
gjithave aspekteve mund të kemi informa-
cione të besueshme për leverdidhmërinë e 
përgjithshme. 
Pavarsisht kostove të larta fillestare për një 
rikonstruksion Faktor 10 duhet të përmen-
den 3 gjëra për një marrje masash të tillë: 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Masat e rëndësishme të rikonstruksioni dhe modernizimit

Termoizolim
 

 

Kërkesat në termoizolim janë rritur shumë 
këto vitet e fundit. Për këtë arsye, konstruk-
sionet e termoizoluara fitojnë gjithnjë e më 
shumë vend me vlerë në fushën e ndërtimit.

Efekti termoizolues i materialeve kryesore 
izoluese bazohet mbi të gjitha te aftësia e 
vogël e përçueshmërisë termike nga ajri (ose 
përzierje gazrash të tjera), të cilat janë  të 
përfshira në matriksën e materialit të 
ndërtimit.
Materialet, të cilat vërtetojnë të kenë një 

aftësi të përçueshmërisë termike λ më të 
vogë ose të barabartë me 0,10 W/(mK) sipas 
DIN 4108 “Termoizolim në ndërtimet e larta”, 
përkufizohen si materiale izoluese. Veçanër-
isht materialet izoluese me rendiment të lartë 
kanë një aftësi të pëçueshmërisë termike  
<0,035 W/(mK). Materialet që përdoren më 
shumë në ndërtim provojnë një aftësi të 
përcueshmërisë termike prej 0,035 W/(mK) 
ose 0,04 W/(mK).
Nëse kemi një mbështjelle të izoluar keq të 
ndërtesës nxehtësia largohet mbi çati, nga 
muret e jashtme të pa izoluara, nga dritaret jo 
hermetike, nga dyert si dhe nga tavanet e pa 

izoluara të bodrumit ose pllakave të dyshem-
esë. Këto humbje të nxehtësisë mund të 
shmangen nëpërmjet izolimit të plotë të 
mbulesës së ndërtesës.
Çdo vend i pa izoluar ose jo mjaftueshmër-
isht i izoluar shndërrohet në urë termike dhe 
rrit rrezikun e krijimit të kondensimit dhe 
njëkohësisht të humbjes së energjisë.

Të gjitha ambjentet e ngrohura rrethohen 
nga mbështjellja e ndërtesës. Ambjentet e pa 
ngrohura si p.sh bodrumi, kati nënçati i pa 
ndërtuar ose garazhi shtrihen jashtë           
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Izolimi i mureve të jashtme

■ Izolim i brendshëm

■ Izolimet e jashtme
 Sistemet termoizoluese

Çdo mur i jashtëm i një ambjenti të nxehur 
duhet të plotësojë kërkesat e termoizolimit në 
verë dhe në dimër. Rregullorja e kursimit të 
energjisë kërkon përmirësime rrënjësore në 
termoizolimin e mureve të jashtme në 
ndërtimet ekzistuese, në qoftë se këto do 
ndërohen rishtasi, rikonstruktohen ose 
zëvendësohen. Mundësia që këto kërkesa 
të plotësohen janë të shumëllojshme. Kusht 
paraprak është një termoizolim profesional, 
i planifikuar dhe i zbatueshëm. Kjo ështe 
përveç të tjerash edhe mundësia më 
efektive dhe e më e leverdisshme deri 
tani  për reduktimin e konsumit të energjisë.   
Nëse nevojiten punë të mëdha rikonstruktive, 
ja vlen të mendohet edhe për një termoizolim 
Në fillim duhet të kontrollohet muri, pasi jo 
çdo masë  për  termoizolim përshtatet për   
secilin konstruksion të murit të jashtëm. 
.  

Mundësitë vijuese paraqiten në këtë 
broshurë për të vlerësuar termoizolimin e një 
muri të jashtëm:

Efekti termoizolues i një muri të jashtëm-
nuk varet nëse izolimi vendoset në 
pjesën e brendshme ose të jashtme. 
Referuar mbrojtjes nga lageshtia e 
kushtëzuar nga klima, izolimi i brendshëm  
mund të jetë më i ndjeshëm. E rëndësishme    
atëhere është të kryhet një përllogaritje e 
proçesit të difuzionit të avullit. Ndoshta do 
të ishte e domosdoshme projektimi i një 
barriere të avullit, ne mënyrë që të pengo-
het kondensimi i avullit në mur.  Në zonat 
e bashkimit të elementëve konstruktivë në 
krah duhet të reduktohen efekti i urave 
termike nëpërmjet masave efektive.
Izolimi i brendshëm mund të zbatohet si 
veshje e murit me pllakë termoizoluese  
ose si veshje muri me konstruksion 
metalik dhe pllakë gipsi. Pllaka termike 
është një pllakë gipsi e ngjitur me një 
shtresë termoizoluese prej polisteroli ose 
pambuku mineral dhe sipas kërkesave 
fiziko-ndërtimore aplikohet me një 

barrierë avulli. Veshja e murit me 
konstruksion përbëhet nga një pllakë 
gipsi dhe një konstruksion i cili fiksohet 
direkt në murin e jashtëm ose rri i lirë i pa 
fiksuar. 
Izolimet e brendshme e gjejnë përdorimin 
e tyre tek ndërtesat me fasadë monumen-
tale, tek fasadat e dukshme ose tek 
fasadat e drurit ose në qoftë se për shkak 
të ndërtimit fqinj apo distancat e pamjaf-
tueshme për një izolim të jashtëm nuk e 
bëjnë të mundur vendosjen e izolimit të 
jashtëm.      

Pllakat termoizoluese prej polisteroli, 
pambuku mineral ose fibër druri ngjiten 
direkt në murin e jashtëm, fiksohen me 
upa plastike dhe mbulohen me një suva 
për fasadë si mbrojtëse ndaj motit. 
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Izolimi i tavanit të katit të sipërmIzolimi i tavaneve të bodrumit

[Burimi 2]

Për të zvogëluar transmetimin e nxehtësisë 
nga tavanet e bodrumeve, ambjentet e të 
cilave nuk janë të ngrohura, këshillohet të 
izolohen tavanet e bodrumeve. Për shkak  
të dyshemesë ekzistuese, izolimi i soletës 
të bodrumit  nga pjesa e sipërme e saj ëshë 
shpesh e vështirë. Për këte arsye si masë 
për izolim mund të zgjidhen pllakat izoluese 
prej pambuku mineral ose polisteroli për tu 
montuar në jesën e poshtme të tavanit të 
bodrumit. Pllakat izoluese duhet të jenë 
mundësisht sa më të trasha, por njëkohë-
sisht duhet garantuar lartësia minimale e 
ambjentit të bodrumit prej 2 m.

Një termoizolim i munguar i tavanit të katit të 
sipërm nga dyshemeja e pa ngrohur e çatisë 
sjell humbje të mëdha të nxehtësisë. Krahas 
kostove të larta të panevojshme ekziston 
edhe rreziku i krijimit të kondensimit brenda 
konstruksionit, e cila mund të sjellë dëmtime 
nga lagështia. Për këtë arsye ofrohet 
veçanërisht tek ambjentet e pa përdorshme, 
një izolim në pjesën e sipërme të tavanit. Tek 
ambjentet nënçati të shkelshme, izolimi 
duhet të mbulohet me një shtresë, në 
mënyrë që të ruhet nga dëmtimet mekanike 
(p.sh Knauf Brio-Elemente 18). Meqenëse 
këto masa  si rregull janë thjesht të 
zbatueshme dhe harxhimi në para është i 
leverdisshëm në krahasim me potencialin e 
kursimit të energjisë, rregullorja e kursimit të 
energjisë urdhëron që gjatë ndryshimit të 
pronësisë duhet të izolohet në mënyrë të tillë 
që vlera U prej 0,30 W/(m²K) të mos tejkalo-
het. Në rast të një ndërtimi eventual të 
mëvonshëm të ambjentit nënçati  këshillohet 
të parashikohet më parë një nivelim i soletës 
së dyshemesë nën izolim.  
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 Izolim mbi dhe ndërmjet binarëve të çatisë

 Izolim ndërmjet dhe nën binarët e çatisë

Izolim mbi binarët e çatisë
Izolimi ndërmjet binarëve të çatisë

Izolim nën binarët e çatisë
Izolimi ndërmjet binarëve të çatisë
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Masat të rëndësishme të rikonstruksionit dhe modernizimit

Katet nënçati, qe deri më tani ,shpesh janë 
përdorur  si ambjent magazinimi ose 
dysheme e thatë, të shtëpive me një ose 
disa familje ofrojnë krijimin e mundësive të 
shumëfishta banimi të reja dhe tërheqëse. 
Në varësi të madhësisë dhe mundësisë së 
mbylljes së ambjentit nënçati, mund të 
arrihen të ndërtohen banesa në formën e 
një apartamenti dypleks e lidhur me katin 
që shtrihet nën të ose banesë individuale 
nën çati. Tek çatitë shumë të larta ofrohet 
mundësia e planifikimit të një niveli të dytë 
nënçati. Këtu duhet të kihen kujdes kërke-
sat e veçanta në mbrojtjen nga zjarri dhe 
kërkohet një bashkëpunim i ngushtë që në 
fillim dhe në vijim me supervizorin e 
ndërtimit.   

Tek katet nënçati, të cilat përdoren për 
banim apo do të krijohen për tu banuar, 
është veçanërisht e rëndësishme izolimi i 
çatisë. Një çati e izoluar keq do të jetë në 
verë e mbi nxehtë dhe në dimër e ftohtë. Që 
të montohen trashësitë e kërkuara të 
izolimit, ekzistojnë mundësi të ndryshme. 
Rregullorja e kursimit të energjisë përcak-
ton një vlerë-U maksimale prej 0,30 
W(m²K), vlerë kjo që i korespondon trashë-
sisë së shtresës izoluese prej rreth 20 cm.
Masat e mëposhtme tregojnë variante të 
ndryshme të montimeve pasuese të izolimit.  

Në qoftë se lartësia e binarëve të çatisë 
nuk mjafton për montimin e izolimit të 
domosdoshëm ndërmjet binarëve, 
lartësia e munguar mund të kompesohet 
nëpërmjet izolimit nën binarë. Lartësia e 
ekzistuese e ambjentit nuk do të zvogëlo-
het, pasi izolimi nën binar mund të vendo-
set në nivelin e nënkonstruksionit të 
veshjes së nënçatisë. Për më tepër kjo 
masë ka kosto dhe intesitet pune më të 
vogël se sa masa e marrë për izolimin e 
pjesës së jashtme të çatisë, meqenëse 
kjo e fundit ka të bëje një mbulim të çatisë 
ose ndërtim i ri.
Shtresa avull-frenuese e domosdoshme 
apo shtresa izoluese-difizuese mund të 
vendoset gjithashtu edhe ndërmjet dy 
shtresave izoluese.
Propozimi i fundit është që trashësia e 
izolimit nën binar të jetë maksimalisht 
20% e trashësisë totale të shtresës 
izoluese.  

Një variant tjetër, për të arritur një 
trashësi izoluese të mjaftueshme në 
kulmin e pjerrët, është kombinimi i një 
izolimi ndërmjet binarëve me një izolim 
mbi binarë. Në qoftë se termoizolimi me 
vetëm një shtresë izoluese ndërmjet 
binarëve nuk arrihet, atëhere do të ishte e 
logjikshme montimi i nje izolimi mbi 
binarë, në qoftë se lartësia e kërkuar e 
ambjentit nëpërmjet montimit të izolimit 
nën binarë nuk garantohet më ose në 
qoftë se kati nënçati gjatë rinovimit 
vazhdon të jetë i banueshëm. Kjo masë 
është për tu vlerësuar si nga kostot ashtu
edhe nga intesiteti i punës, pasi me këtë 
masë është gjithmonë e lidhur një mbulim 
apo ndërtim i ri i çatisë. Ekonomikisht 
bëhet atëhere, në qoftë se rinovimi i 
tavanit të tavanit të çatisë është tashmë i 
domosdoshëm.     
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Konvenksionit

360 g / Ditë

Difuzionit

1 g / Ditë

Krahasimi i transportit të avullit të ujit nëpërmjet daljeve dhe difuzionit në shembullin e një mbulesë çatie 
(trashësia e shtresës së ajrit ekuivalente e difuzionit 10 m; Diferenca e presionit 2 Pa)

jashtë
0 °C

85 % r.F.

hapsirë ajri

1 m x 1 mm

Sipërfaqja e çatisë

1 m x 1 m

brenda
20 °C

50 % r.F.

[Burimi 7]
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Hermetizimi
Me përmirësimin gradual të termoizolimit të 
ndërtesës dhe mënyrës së ndërtimit sa më 
hermetikë, pjesa e humbjes të nxehtësisë 
nga ajrimi në krahasim me humbjen totale 
të nxehtësisë bëhet gjithmonë e më e 
madhe. Për këtë arsye, vëmendja e EnEV  
drejtohet fuqishëm te tema e hermetizimit. 
Krijimi për një mbështjellje të ndërtesës 
vazhdimisht hermetik nëpërmjet masave të 
përshtatshme merr një rëndësi gjithmonë e 
më të madhe. Vetëm kështu mund të 
eleminohen në mënyrë të qëndrueshme 
gabimet dhe dëmtimet në ndërtesë. Pasi, 
për sa gjatë nxehtësia me ajrin e pasuruar 
me avuj depërton dhe ftohet atje, lagështia 
bie në formën e ujit, izolimi humbet karak-
teristën e saj termoizoluese dhe në rastin 
më të keq mund të krjohet myku mbi ose 
brenda materialit ndërtimor. 

Ndryshimi i ajrit është pa dyshim i rëndë-
sishëm. Lagështia, e cila krijohet nga 
gatimi, dushi, larja e rrobave etj., duhet të 
largohet. Gjithashtu dioksidi karbonit, e cili 
krijohet nga frymëmarrje, tymi i duhanit, 
çlirimi i erërave nga mobiljet, shtresave të 
dyshemesë dhe bojrat, duhet të redukto-
het. 

Ndërrimi i ajrit mund të kryhet përmes 
ajrimit nga dritarja ose përmes aparaturave 
mekanike të ventilimit. Vetëm tek shtëpitë e 
pa izoluara, fugat janë të mjaftueshme për 
ndryshimin e nevojshëm, por nga kjo vuan 
rehatia e banimit, për shkak të korrenteve 
të ajrit, dhe humbjet e mëdha të energjisë 
shoqërohen me rritjen e kostove të 
energjisë. Eshtë për tu vendosur që mbi të 
gjitha ndërtimi i një aparature ventilimi me 
rifitim të nxehtësisë do të çonte në zgje- 
dhjen e paisjeve me efekteve energjitike
pozitive shumë të larta.
Një aparaturë ventilimi mbi të gjitha mund 
të sigurojë ndryshimin më të vogël të ajrit 
prej n=0,5 h-1 sipas DIN 4108-2 pavarsisht 
përdorimit dhe në krahasim me ajrimin e 

lirë natyror ekulibron luhatjet e mëdha 
kohore. Një arsye tjetër për një mënyrë 
hermetike ndërtimi është mbrojtja e lartë 
nga zhurmat. Pasi aty ku ajri mund të 
depërtojë, gjithashtu edhe zëri është i 
depërtueshëm. Mënyra hermetike e 
ndërtimit rrit kështu mbrojtjen nga zhurmat 
e jashtme si dhe mbrojtjen ndërmjet 
banesave fqinje. Një zëizolim i 
mjaftueshëm i elementëve konstruktivë të 
jashtëm dhe të mureve ndërmjet banesave 
është një kërkesë natyrale.

Për të vlerësuar hermetizimin e ndërtesës, u
zhvillua një medodë praktike matjeje. Që prej 
vitit 2001 kjo mënyrë u standartizua 
nëpërmjet normës DIN EN 13829 në 
Evropë. Depërtueshmëria e ajrit  përcakto-
het nëpërmjet “matjes blower-door”. Gjatë 
kësaj mënyre mund të llogaritet volumi total 
i rrymës, i cili fryn nëpërmjet rrjedhjeve të 
ajrit dhe kështu është një tregues për depër-
tueshmërinë e ajrit si dhe të hermetizimit të 
mbulesës së ndërtesës. Vendet e rrjedhjes 
së ajrit mund të përcaktohen përmes një 
aparati të shpejtësisë së ajrit 

(thermoanemometer) ose nëpërmjet 
vendosjes së tubave të tymit. Gjithashtu 
edhe kamerat e fotografimit të nxehtësisë 
mund të bëjnë të dukshme hyrjen e ajrit të 
ftohte në një ndërtesë të ngrohur kur moti 
jashtë është i ftohtë.

Udhëzim:
Të ndërtohen bashkime hermetike sipas 
DIN 4108-7. 

Transporti i avullit të ujit nëpërmjet
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Bashkim i dritares- Izolim i brendshëm

Bashkim i dritares- Izolim i jashtëm
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jashtë

p.sh. Knauf InTherm Pllakë termike

KNAUF MARMORIT WARM-WAND
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jashtë

Prerje horizontale
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Montimi i dritareve të reja

Vlerat specifike

Montimi Udhëzim
Në objektet e vjetra, dritaret nga këndvësh-
trimi energjitik, paraqisin pikën më të dobët. 
Për shkak të dritareve, në pjesën më të 
madhe  me tek xham- ose jo me izolim 
ndërmjet xhamave dhe fugave të dritares, 
humbitet shumë ngrohtësi jashtë. Ndërkohë, 
pjesa më e madhe e ndërtesave janë pajisur 
me veshje me dopio xham dhe teknikat e 
reja të dritareve mundësojnë sot me shumë 
kursim të energjisë dhe përfitim rehatie.  

Për ndërtimet ekzistuese Rregullorja e 
kursimit  energjisë gjatë ndërtimit për herë të 
parë, ndërrimit apo rinovimit të dritares, 
dyerve të ballkonit kërkon vlerën-U më të 
lartë. Si cilësi e zakonshme, si rregull sot 
vendoset dopio xham (veshje me xham 
termoizolues) me Vlerë-U prej 1,1 W/(m²K). 
Përveç kësaj ndërkohë vendosen dritare me 
tre shtresa xhami me dhoma izoluese dhe 
me profile me shumë dhoma. Dritarja arrin 
ndërkohë një vlerë-U prej 0,8 W(m²K).
Krahas një vlere-U-je të ulët duhet që veshja 
me xham të provojë nje vlerë-g të lartë. Kjo 
vlerë specifikon sa e lartë është rrezatimi 
djellor, i cili depërton nëpërmjet xhamit dhe 
kështu ndihmon në ngrohjen e ndërtesës. 
Tek xhamat e sotëm të dritareve të termozilu-
ara kjo vlerë është rreth 60%.  Gjatë 
zgjedhjes të kornizës së dritares vlen: 
humbjet e energjisë përmes korrnizave prej 
druri dhe plastike  janë më të vogla se 
korrnizat prej metali.  
Në kalimet ndërmjet xhamit dhe korrnizës 
krijohen hapsira, të cilat rezultojnë në humbje 
të energjisë ekstra. Shpesh korrnizat janë 
prej alumini, një material me aftësi të lartë 
transmetuese të nxehtësisë. Këto ura 
termike dhe me këtë problematika e lidhur 
me këtë ajo e kondensimit, përforcon 
përdorimin e vazhdueshëm të dritareve me 
korrnizë plastike, druri apo metali të çmuar.

Për të shmangur urat termike, duhet që 
dritarja të montohet nën nivelin e 
termoizolimit ose të paktën të montohet në 
këndin e jashtëm të murit. Izolimi kështu 
vendoset mbi korrnizën e dritares. Duhet të 
kihet pa tjetër kujdes që gjatë momentit të 
montimit të realizohet një bashkim hermetiki-
sht i vazhdueshëm i dritares. Montimi me 
ndihmën e shkumës nuk është i 
mjaftueshëm, meqenëse ajo në fazën e 
tharjes mblidhet dhe kështu nuk garanton më 
një izolim hermetik.  

Informacion më të detajuar mbi montimin 
hermetik të dritares e gjeni në fletën teknike 
“suvatimi i bashkimit të dritares”, botuar nga 
shoqata gjermane e stukuesve.

Bashkim i dritares- Izolim i brendshëm

Bashkim i dritares- Izolim i jashtëm

Izolim i brendshëm

Izolim i jashtëm

brenda

jashtë
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KNAUF MARMORIT WARM-WAND

brenda

jashtë

Prerje horizontale
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Krijimi i planimetrive të reja

■

■
■

■

■

■ Zgjerimi i dritareve ekzistuese
■

■

■

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Masa të rëndësishme të rikonstruksionit dhe modernizimit 

Marrja e masave për rikonstruksion mund 
të konsiderohet,  atëhere   kur  ndarja e 
ambjentit e deri tanishme nuk është më e 
kënaqshme ose kërkohet një përshtatje në 
kushte moderne banimi. Pikërisht planim-
etritë e viteve 50 dhe 60, sot nuk janë 
aktuale. Gjithashtu edhe orientimi i 
ambjenteve të ndenjes drejt dritës së djellit 
është shumë i rëndësishëm për rritjen e 
rehatisë së banimit.
Masë për rikonstruksion mund të konsid-
erohet para së gjithash zmadhimet e 
mëposhtme të sipërfaqeve të banimit:

Krijimi i një kati shtesë ose ndërtimi i një 
dupleksi në katin nënçati.
Rregullimi i ambjenteve të banimi në bodrum
Përfshirja e llozhës dhe pjesës së mbetur 
në ambjente banimi.
Rritja e një cilësisë së shfrytëzimi përmes 
ndërtimit të një winter garten.

Optimizimi i situatës së hyrjes në ndërtesë 
nëpërmjet ndërtimit të një mbrojtësi ere.

Megjithatë, duhet të theksohet, që 
ndryshimi i kompaktitetit të ndërtesës mund 
të ndikojnë pozitivisht ose negativisht në 
bilancin energjitik të ndërtesës.
Krahas zgjerimit të sipërfaqeve banuese 
dhe i lidhur me këtë vlerësimi aktual eventu-
alishit pozitiv energjitik, një rol vendimtar 
luan orientimi i ndërtesës drejt diellit. E 
logjikshme është orientimi gjerësisht i 
sipërfaqeve të dritareve drejt jugut.       

Pavarësisht  mundësive  të  kufizuara në 
krahasim me një ndërtim të ri gjatë 
rikonstruksionit të një ndërtimi të vjetër mund 
të kryhen gjithashtu përmirësime rrënjësore 
që kontribuojnë në mirëqenien e banorëve:  

Ndërtimi i dritareve të orientuara drejt 
jugut
Rindërtimi i plotë i ri i fasadës me cilësi të 
lartë termike
Shfrytëzimi aktiv i energjisë djellore nëpërmjet
paneleve djellorë ose fotovaltik në fasadë  

Një koncept i ri planimetrie, gjatë rikonstruk-
sionit në përgjithësi është e vështirë të 
aplikohet. Megjithatë planimetritë 
ekzistuese dhe konceptet e reja të projekti -
mit lejojnë fleksibilitet në një masë të 
caktuar.

Ambjentet e qëndrimit si p.sh dhoma e 
ndenjes, dhoma e fëmijëve dhe dhoma e 
punës, duhet të jenë kryesisht të drejtuara 
nga jugu dhe dhomat me një nivel tempera-
ture të ulët, si p.sh dhoma e prindërve, zona 
e shkallëve, kuzhina, tualetet dhe ambjentet 
ndihmëse të rregullohen në drejtimin verior 
të ndërtesës. Ky zonim nuk do të ketë 
shumë rëndësi, n.q.s. termoizolimi i 
mbështjelljes së ndërtesës është i nivelit të 
lartë. Tek mbështjellja e ndërtesës me 
izolim të lartë, niveli i temperaturës njësohet 
ndërmjet ambjenteve.
N.q.s. rregullimi i zonimit merr parasysh 
gjithashtu edhe ndjeshmërinë e njerëzve 
ndaj dritës, duhet që ambjentet e qëndrimit 
mundësisht të jenë gjithmonë të orientuara 
nga jugu.  

Banesa para rikonstruksionit

Banesa pas rikonstruksionit

Planimetri
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Rikonstruksioni i tualeteve

■

■

■

■

Tualet para rinovimit

Prishja e murit masiv 11,5 cm dhe kollonave

Tualet pas rinovimit

Përmirësime të dukshme cilësore nëpërmjet:

■

■

■

■

■

■

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Masat e rëndësishme të rikonstruksionit dhe modernizimit

Disavantazhet e tualeteve të ndërtuara  
në vitet 50 dhe 60:

rrjet instalimi i amortizuar i furnizimit me 
ujë dhe i shkarkimit, design i dalë mode, 
paisje sanitare defektoze.

Banjo shumë të vogla për standartin e sotëm

Pa lidhje me sistem qëndror të ngrohjes, 
shpesh vetëm me një boiler për ngrohjen 
e ujit.

Pa rrjet ciklues për furnizimin me ujë të 
ngrohtë dhe pa depozitë ndarëse për ujë të 
ngrohtë dhe të ftohtë.  

Spostimit dhe zmadhimit të tualetit dhe 
ndarjes së rehatshme të ambjentit.

Tualet më i madh nëpërmjet mureve të 
holla me sisteme të thata.

Mur për instalime deri në lartësinë 1,50 m, 
pa humbje të sipëfaqes.

Instalime hidraulike të kohës 

Instalim pa probleme i rrjetit hidraulik dhe 
elektrik të makinës larëse dhe tharëses 
në muret e thata.

Përmirësim i zë izolimit përmes sistemeve 
të testuara të ndërtimit të thatë.

Tualet para rikonstruksionit

Tualeti pas rikonstruksionit

Planimetritë
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Beton normal

0 50 100 150

Tullë silikat

Tullë e plotë

Porenbeton

Tullë termoizoluese

Material izolues prej
fibre druri

EPS, XPS, MW 035

Knauf InTherm

Material izoluese PUR

Panel vakum-izolues

EPS, XPS, MW 040

dendësi e vogël

dendësi e lartë

0,004

0,025

0,032

0,035

0,040

0,045

0,090

0,90

2,1

Tullë silikat - dedësi e lartë

Beton normal

Tullë termoizoluese

Material izolues me fibra druri

EPS, XPS, Pambuk mineral

Knauf InTherm Pllaka termike

Materiale izoluese PUR

Panel vakum-izolues

W/(mK)
Material ndërtimi

0,50 Tullë e plotë - dendësi e vogël

0,16 Porenbeton

EPS, XPS, Pambuk mineral

Trashësia e materialit të ndërtimit në cm

Pllakë termike

Materiali i ndërtimit

Trashësitë e materialit të ndërtimit ekuivalente në krahasim me një mur 
36,5 cm të trashë prej tullave të plota me dendësi të vogël (R = 0,73 m²K/W)

65,7 cm

36,5 cm

11,7 cm

6,6 cm

3,3 cm

2,9 cm

2,6 cm

2,3 cm

1,8 cm

0,3 cm

153,3 cm
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolimi- Përkufizime teknike të termoizolimit

Përçueshmëria termike λ
λ

■ Materialet me dendësi të lartë, janë trans-
 metuese të mira termike (p.sh. hekuri) 

■ Ajri është pëçues i keq termik
■

 

λ  Total = λ Matriks + λ Gazi në qelizë + λ IR

Përçueshmëria termike λ është një karak-
teristikë e materialit. Ajo varet para së 
gjithash nga dendësia dhe poroziteti i një 
materiali ndërtimi, por që influencohet 
gjithashtu edhe nga temperatura e përmba-
jtja e lagështisë. Njësia matëse W/(mK) 
është definuar si sasia e nxehtësisë, e cila 
transmetohet brenda një ore përmes një 
trupi të idealizuar për çdo m trashësi dhe 
për çdo Kelvin ndryshim temperature.  
Kështu kjo njësi matëse është një param-
etër domethënës për të llogaritur 
termoizolimin dhe një masë për cilësinë 
termike të një materiali. 
Sa më e vogël përçueshmëria termike e 
një materiali ndërtimor, aq më i mirë 
është izolimi termik.

Materialet poroze, të cilat kanë të depozi-
tuara ajër në porot e tyre, p.sh. shtresat 
izoluese, janë përçuese termike të këqija. 

Përçueshmëria termike e materialeve 
izoluese prej shkumave të ngurta.
Transmetimi termik nga materialet izoluese 
prej shkumave të ngurta përbëhet nga 
proçese të ndryshme transmetimi. Në 
veçanti këto janë transmetime përmes 
matricës (d.m.th pjesës së ngurtë të materi-
alit izolues); rrymës së nxehtësisë përmes 
gazit në qelizat e përmbajtjes së matricës 
dhe një pjesë të rrezatimit elektromagnetik 
(rrezatimi infra të kuqe IR).
Kështu përçueshmëria termike totale λ  
rezulton nga shuma e pjesëve me 
përçueshmërive termike:
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materiali ndërtimi, por që influencohet 
gjithashtu edhe nga temperatura e përmba-
jtja e lagështisë. Njësia matëse W/(mK) 
është definuar si sasia e nxehtësisë, e cila 
transmetohet brenda një ore përmes një 
trupi të idealizuar për çdo m trashësi dhe 
për çdo Kelvin ndryshim temperature.  
Kështu kjo njësi matëse është një param-
etër domethënës për të llogaritur 
termoizolimin dhe një masë për cilësinë 
termike të një materiali. 
Sa më e vogël përçueshmëria termike e 
një materiali ndërtimor, aq më i mirë 
është izolimi termik.

Materialet poroze, të cilat kanë të depozi-
tuara ajër në porot e tyre, p.sh. shtresat 
izoluese, janë përçuese termike të këqija. 

Përçueshmëria termike e materialeve 
izoluese prej shkumave të ngurta.
Transmetimi termik nga materialet izoluese 
prej shkumave të ngurta përbëhet nga 
proçese të ndryshme transmetimi. Në 
veçanti këto janë transmetime përmes 
matricës (d.m.th pjesës së ngurtë të materi-
alit izolues); rrymës së nxehtësisë përmes 
gazit në qelizat e përmbajtjes së matricës 
dhe një pjesë të rrezatimit elektromagnetik 
(rrezatimi infra të kuqe IR).
Kështu përçueshmëria termike totale λ  
rezulton nga shuma e pjesëve me 
përçueshmërive termike:
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Përçjellshmëria termike e shtresave të elementit konstruktiv

1 2 3 4

Trashësia e shtresave të elementit konstruktiv

R 1
R 2

R 3 R 4

        = Rezistenca termike e brendshme  = Transmetimi termik nga ajri i ambjentit te elementi konst. , brenda
        = Rezistenca termike e jashtme = Transmetimi termik nga elementi konstruktiv tek ajri, jashtë 

R si
R se

        = Rezistenca termike e shtresave të elementit konstruktiv (d /   )R 1..4
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Rezistenca termike R 1 ... n

d nR =n
n

R =R +R +R +... +R +Rn sesi 1 2

1U=
R

Rezistenca e përçueshmërisë termike

Rezistenca e përçueshmërisë termik

Koeficienti i përçueshmërisë termik

Rezistenca termike e një materiali ndërtimi 
homogjen ose e një shtrese materiali 
ndërtimi është raporti i trashësisë së materi-
alit apo shtresës dhe vlerës së llogaritur  të 
përçueshmërisë së tij termike. Tek materia-
let e ndërtimit shumështresore, llogaritja 
rezuton nga shuma e rezistencës termike të 
secilës shtresë.

Rezistenca termike Rsi dhe Rse

Transmetimi termik përmes një materiali 
ndërtimi nga ambjenti i brendshëm në 
ambjentin e jashtëm ndikohet jo vetëm nga 
karakteristikat e elementëve konstruktiv por 
gjithashtu edhe nga transmetimi termik nga 
ajri tek elementët konstruktivë dhe anasjell-
tas. Meqenëse transmetimi termik realizohet 
përmes dy agregateve në gjendje të 
ndryshme, e ngurtë (elementi konstruktiv) 
dhe gaz (ajri), si transmetim konvencional 
dhe rrezatimit, krijohet kështu e ashtuquaj-
tura rezistencë termike.

Rezistenca termike R
Rezistenca termike është shuma e të gjithë 
rezistencave, pra e të gjitha rezistencave të 
përçueshmërisë dhe transmetit termik. Ajo 
është një masë për cilësinë termike të një 
elementi termik në konteks të gjendjes së tij 
në ndërtesë dhe përfaqëson vlerën e 
anasjelltë të vlerës U.      

Paraqitja e përcjellshmërisë dhe transmetimit termik nëpërmjet proçesit të transmetimit
të temperaturës në një element konstruktiv 
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Koeficienti i përçueshmërisë termik

Rezistenca termike e një materiali ndërtimi 
homogjen ose e një shtrese materiali 
ndërtimi është raporti i trashësisë së materi-
alit apo shtresës dhe vlerës së llogaritur  të 
përçueshmërisë së tij termike. Tek materia-
let e ndërtimit shumështresore, llogaritja 
rezuton nga shuma e rezistencës termike të 
secilës shtresë.

Rezistenca termike Rsi dhe Rse

Transmetimi termik përmes një materiali 
ndërtimi nga ambjenti i brendshëm në 
ambjentin e jashtëm ndikohet jo vetëm nga 
karakteristikat e elementëve konstruktiv por 
gjithashtu edhe nga transmetimi termik nga 
ajri tek elementët konstruktivë dhe anasjell-
tas. Meqenëse transmetimi termik realizohet 
përmes dy agregateve në gjendje të 
ndryshme, e ngurtë (elementi konstruktiv) 
dhe gaz (ajri), si transmetim konvencional 
dhe rrezatimit, krijohet kështu e ashtuquaj-
tura rezistencë termike.

Rezistenca termike R
Rezistenca termike është shuma e të gjithë 
rezistencave, pra e të gjitha rezistencave të 
përçueshmërisë dhe transmetit termik. Ajo 
është një masë për cilësinë termike të një 
elementi termik në konteks të gjendjes së tij 
në ndërtesë dhe përfaqëson vlerën e 
anasjelltë të vlerës U.      

Paraqitja e përcjellshmërisë dhe transmetimit termik nëpërmjet proçesit të transmetimit
të temperaturës në një element konstruktiv 



Temp. e ajrit të jashtëm

Temp. e ajrit të brendshëm

Nënçati e pa ngrohur

Bodrum i pa ngrohur 10

- 5

20

- 5

Temperatura [°C]Pjesë e ndërtesës apo ambjentit

Kushtet minimale të temperaturës sipas DIN 4108-2

e

i

për përcaktimin e temperaturave të sipërfaqes të elementit konstruktiv

1 m²

e

e
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Vlera-U (Koeficienti i transmetimit termik)

Temperatura e sipërfaqes, brenda Θsi

Vlera-U (koeficienti i transmetimit termik, më 
parë  Vlera-k)  shërben  për  vlerësimin  e 
teknikës termoizoluese të  një elementi 
konstruktiv. Ajo karakterizohet nga 
përçueshmëria termike dhe trashësia e 
shtresave të  veçanta të  elementit termik. 
Njësia W/(m²K) qëndron për humbjen e 
energjisë termike, e cila i referohet 1 m² 
sipërfaqe të elementit konstruktiv për çdo 
Kelvin ndryshim temperature ndërmjet 
ambjentit të jashtëm dhe të brendshëm 
(shiko grafikun). Me Vlerën-U për mure, çati, 
dritare, etj, humbjet termike (humbja e 
transmetit termik HT ‘) e mbulesës së 
ndërtesë  mund  të  llogariten  në  varësi nga 
diferenca e temperaturës ndërmjet ambjentit 
të brendshëm dhe ajrit të jashtëm.
Sa më e vogël të jetë Vlera-U e një 
elementi konstruktiv, aq më të vogla janë 
humbjet termike përmes këtij elementi 
konstruktiv.  

Për eleminimin e grumbullimit të lagështirës 
mbi sipërfaqet perimetrale të elementëve 
konstruktivë të jashtëm duhet që, në varësi të 
kushteve klimaterike të ajrit të ambjentit të 
sigurohet një temperaturë minimale e 
temperaturës së sipërfaqes. Norma DIN 
4108-2 kërkon, që për  temperaturë të brend-
shme 20°C në lidhje me lagështi relative të 
ajrit prej 50%, temperatura  e sipërfaqes nuk 
duhet të jetë e ndryshme më shumë se 12,6 
°C. Kështu eleminohet jo vetëm krijimi i 
kondesimit por edhe grumbullimi i lagështirës
nga   absorbimi.  Cilësia  termike   e    një 
elementi konstruktiv dhe ndërtimi konstruktiv  
i tij (bashkimet, këndet, etj.) duhet të gara-
ntojnë  këtë për një temperaturë të jashtme 
deri në  -5  °C.
Krahas kërkesave normative, niveli i 
temperaturës së sipërfaqeve perimetrale ka 
gjithashtu një ndikim të madh në nivelin e 
rehatisë së banorëve.   

Temp. e ajrit të jashtëm

Temp. e ajrit të brendshëm

Nënçati e pa ngrohur

Bodrum i pa ngrohur 10

- 5

20

- 5

Temperatura [°C]Pjesë e ndërtesës apo ambjentit

Kushtet minimale të temperaturës sipas DIN 4108-2
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i
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e

e
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Vlera-U (Koeficienti i transmetimit termik)

Temperatura e sipërfaqes, brenda Θsi

Vlera-U (koeficienti i transmetimit termik, më 
parë  Vlera-k)  shërben  për  vlerësimin  e 
teknikës termoizoluese të  një elementi 
konstruktiv. Ajo karakterizohet nga 
përçueshmëria termike dhe trashësia e 
shtresave të  veçanta të  elementit termik. 
Njësia W/(m²K) qëndron për humbjen e 
energjisë termike, e cila i referohet 1 m² 
sipërfaqe të elementit konstruktiv për çdo 
Kelvin ndryshim temperature ndërmjet 
ambjentit të jashtëm dhe të brendshëm 
(shiko grafikun). Me Vlerën-U për mure, çati, 
dritare, etj, humbjet termike (humbja e 
transmetit termik HT ‘) e mbulesës së 
ndërtesë  mund  të  llogariten  në  varësi nga 
diferenca e temperaturës ndërmjet ambjentit 
të brendshëm dhe ajrit të jashtëm.
Sa më e vogël të jetë Vlera-U e një 
elementi konstruktiv, aq më të vogla janë 
humbjet termike përmes këtij elementi 
konstruktiv.  

Për eleminimin e grumbullimit të lagështirës 
mbi sipërfaqet perimetrale të elementëve 
konstruktivë të jashtëm duhet që, në varësi të 
kushteve klimaterike të ajrit të ambjentit të 
sigurohet një temperaturë minimale e 
temperaturës së sipërfaqes. Norma DIN 
4108-2 kërkon, që për  temperaturë të brend-
shme 20°C në lidhje me lagështi relative të 
ajrit prej 50%, temperatura  e sipërfaqes nuk 
duhet të jetë e ndryshme më shumë se 12,6 
°C. Kështu eleminohet jo vetëm krijimi i 
kondesimit por edhe grumbullimi i lagështirës
nga   absorbimi.  Cilësia  termike   e    një 
elementi konstruktiv dhe ndërtimi konstruktiv  
i tij (bashkimet, këndet, etj.) duhet të gara-
ntojnë  këtë për një temperaturë të jashtme 
deri në  -5  °C.
Krahas kërkesave normative, niveli i 
temperaturës së sipërfaqeve perimetrale ka 
gjithashtu një ndikim të madh në nivelin e 
rehatisë së banorëve.   



Mur tulle

Urat termike gjeometrike të kushtëzuara

Ura termike të kushtëzuara nga lloji materialit të ndërtimit

Ura termike me konveksion

Mur tulle         Kollonë betoni

Shtresë izoluese 
bashkim i hapur

ngrohtësi me lagështi
ajër i ngarkuar

Ujë i kondensuar
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Urat termike

Llojet e urave termike
■

■

■

Këshillime gjatë projektimit
■
■

■

Urat termike janë pika të dobëta termike të 
lokalizuara në mbulesën transmetuese 
termike të ndërtesës. Në krahasim me 
sipërfaqet  e  pa  izoluara   të  elementëve 
konstruktivë në këto pika ndodh një humbje e 
madhe termike nga brenda jashtë. Sa më i 
lartë standarti energjitik i një banese, aq me 
rëndësi është eleminimi i urave termike.    

Urat termike gjeometrike të kushtëzuara 
krijohen, n.q.s. madhësia e sipërfaqeve 
thithëse dhe çliruese termike ndryshojnë, si 
p.sh. në kendet e jashtme të ndërtesës, 
trashësitë e ndryshme të elementit 
konstruktiv ose kollonave të dala. 
Urat termike të kushtëzuara nga lloji i 
materialit krijohen gjatë përdorimit të 
materialeve me përçueshmëri të ndryshme 
termike dhe me karakteristika të ndry- 
shme  izoluese,  të  cilat  mund  të jenë  të 
vendosura në krah ose mbi njëra tjetrën. Në 
këtë mënyrë, në vendin e materialit të 
ndërtimit me përçueshmëri më të lartë 
termike krijohet një rrymë termike më e 
lartë.
Një shembull tipik janë elementët konstruk-
tivë prej betoni brenda një muri të jashtëm 
me tullë. 
Urat termike me  konveksion krijohen  kur 
energjia termike nje rrymë ajri transportohet 
nëpërmjet mbulesës përçuese termike të ndë-
rtesës. Ato shkaktohen nga mos hermetiz-
imet e sipërfaqes. Bashkimet e hapura të 
shtresës izoluese në zonën e çatisëseapo 
mos izolimi i fugave të dritareve janë 
shembuj të krijimit të këtyre urave termike.   

Një numër i madh i urave termike mund të 
mënjanohen nëpërmjet punës së mirë 
projektuese, supervizimit të kujdesshëm dhe 
nëpërmjet një aplikimit të duhur të materialeve .

Mënjanoni strukturat me shumë degëzime
Vendosni ndarje termike të elementëve 
konstruktivë konsol (pllakat e ballkonit, 
kollonat, konsolat mbajtës) me strukturat 
ne kufi.
Shtresa të pa ndërprera të materialit izolues 
p.sh. sistemet termozioluese të mureve të 
jashtme dhe kalimet e niveleve të veçanta 
izoluese pa dobësim të vlerave termoizoluese. 
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Llojet e urave termike
■

■

■

Këshillime gjatë projektimit
■
■

■
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konstruktiv ose kollonave të dala. 
Urat termike të kushtëzuara nga lloji i 
materialit krijohen gjatë përdorimit të 
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termike dhe me karakteristika të ndry- 
shme  izoluese,  të  cilat  mund  të jenë  të 
vendosura në krah ose mbi njëra tjetrën. Në 
këtë mënyrë, në vendin e materialit të 
ndërtimit me përçueshmëri më të lartë 
termike krijohet një rrymë termike më e 
lartë.
Një shembull tipik janë elementët konstruk-
tivë prej betoni brenda një muri të jashtëm 
me tullë. 
Urat termike me  konveksion krijohen  kur 
energjia termike nje rrymë ajri transportohet 
nëpërmjet mbulesës përçuese termike të ndë-
rtesës. Ato shkaktohen nga mos hermetiz-
imet e sipërfaqes. Bashkimet e hapura të 
shtresës izoluese në zonën e çatisëseapo 
mos izolimi i fugave të dritareve janë 
shembuj të krijimit të këtyre urave termike.   

Një numër i madh i urave termike mund të 
mënjanohen nëpërmjet punës së mirë 
projektuese, supervizimit të kujdesshëm dhe 
nëpërmjet një aplikimit të duhur të materialeve .

Mënjanoni strukturat me shumë degëzime
Vendosni ndarje termike të elementëve 
konstruktivë konsol (pllakat e ballkonit, 
kollonat, konsolat mbajtës) me strukturat 
ne kufi.
Shtresa të pa ndërprera të materialit izolues 
p.sh. sistemet termozioluese të mureve të 
jashtme dhe kalimet e niveleve të veçanta 
izoluese pa dobësim të vlerave termoizoluese. 



Instruksion për proçesin e vlerësimit

Ndërtim i ri

 20 % e një sipërfaqe 
e elementeve konstruktivë
do të ndryshojnë

20 % e një sipërfaqe 
e elementëve konstruktivë
do të ndryshojnë

Prova e sasisë së
nevojshme të energjisë 

primare vjetore e dëshiruar

nuk nevojitet
prova Proçesi i vlerësimit

Provë EnEV 
e detajuar

Rikonstruksion

Provë e thjeshtuar

shiko faqen 34

shiko faqen 39
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>
Prova e energjisë
e orientuar drejt konsumit
Rritja e vlerës së shfrytëzimit
të një ndërtese

Vlerat-U
në veçanti
nuk mund

të respektohen
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>
Prova e energjisë
e orientuar drejt konsumit
Rritja e vlerës së shfrytëzimit
të një ndërtese

Vlerat-U
në veçanti
nuk mund

të respektohen



Lloji i elementit konstruktiv Kërkesat Vlera-U (W/m²K)
sipas EnEV 2007

Izolim i brendshëm    Izolim i jashtëm

Mure të jashtme

Mure bodrumi

Çati e pjerrët

Tavani i katit të sipërm

Tavan bodrumi

Dysheme bodrumi

nën tokë

Mure të brendshme
që rrethohen nga

mbi bodrumin e
pa ngrohur

mbi tokë

nën një ambjent nënçati e
të pa ndërtuar

Fushat e përdorimit për sistemet termoizoluese

0,45 0,35

0,50 0,40

0,30

0,50 0,40

0,50 0,40

ambjente të pangrohura

Izolimi në 
ambjentin e ngrohur

Izolimi në
ambjentin e pa ngrohur /
ambjenti i jashtëm

0,30

[Burimi 5]
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Termoizolim- Zgjidhje për rikonstruksion të elementëve konstruktivë ekzistues - Proçesi vlersimit

Proçesi i vlerësimit
(Vlerat-U max. të secilit element konstruktiv)
Në rast se në ndërtesën ekzistuese janë 
vendosur rishtasi element konstruktiv të 
jashtëm ose janë ndërruar apo riparuar, 
proçesi i vlerësimit mund ti referohet aneksit 
3 te EnEV. Kemi të bëjmë me një proçes të 
thjeshtësuar,  për  të  cilin  nuk  zbatohet 
asnjë bilancim i përfitimit dhe humbjes të 
energjisë dhe kështu nuk llogaritet sasia e 
nevojshme e energjisë primare vjetore. 
Vlerësimi energjitik i  referohet elementit 
konstruktiv të vendosur. EnEV jep nivelin e 
kërkesës për vlerën-U (koeficientin e 
transmetimit termik) të elementëve 
konstruktivë të jashtëm (shiko tabelën). 
Prova vlerësohet e arritur në rast se elementi 
konstruktiv pas marrjes së masave p.sh. 
një rikonstruksion termoizolues, ka një 
vlerë jo më të madhe se ajo e klasifikuar ne 
tabelë.

Në tabelat e faqeve në vijim janë përmbled-
hur zgjidhjet kryesore të rikonstruksioneve 
të elementeve konstruktivë të jashtëm, të 
cilat mundësojnë një termoizolim të lartë 
mbi kërkesat minimale duke bërë të 
mundur marrjen e  masave  praktike dhe 
zgjedhjen e produkteve të garantuara. 
Prova EnEV konsiderohet e plotësuar sipas 
proçesit të vlerësimit në rast se arrihen të 
gjitha të dhënat dhe kushtet e tabelës.

Paraqitjet pricipale të përmbledhura në këtë 
broshurë për reduktimin e efekteve të urave 
termike nuk duhet të konsiderohen si 
detyrim. Megjithatë është e rekoman-
dueshme që për qëllim të zbatimit të një 
termoizolimi të lartë, kursimit të kostove për 
energji dhe zvogëlimin e temperaturës 
shumë të ulët të sipërfaqes ë detajuar në 
këtë  broshurë  duhet  që këto principe ko-  
struktive të merren parasysh.

Lloji i elementit konstruktiv Kërkesat Vlera-U (W/m²K)
sipas EnEV 2007

Izolim i brendshëm    Izolim i jashtëm

Mure të jashtme
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0,50 0,40

0,50 0,40

ambjente të pangrohura

Izolimi në 
ambjentin e ngrohur

Izolimi në
ambjentin e pa ngrohur /
ambjenti i jashtëm

0,30

[Burimi 5]
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Termoizolim- Zgjidhje për rikonstruksion të elementëve konstruktivë ekzistues - Proçesi vlersimit
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Përçueshmë-
ria mesatare
termike

W/(mK)

Paraqitje e mureve të zakonshëm ekzistues me trashësitë e domosdoshme të shtresës izoluese

deri
1918

Mur tulle Mur me tullë ose me gur

Lloji i ndërtimit

Vlera-U

W/(m²K)

Mure ekzistuese

vlerë fikse
Viti i

ndërtimit

1,4rreth 400 mm
Konst. druri me
mbushje zamku

Konstruksioni

deri
1948

1880
Mur tulle
250 - 380 mmMur tulle

i përmirësuae
Mur tulle                    një-shtresor 380 - 510 mm

ose dy shtresor

- 1,7 2,2 - 2,5

0,7 - 1,1 1,7 - 2,0

0,6 - 0,9 1,7 - 1,9

0,7 - 0,94 1,4 - 1,7

deri
1968

1949 i lehtësuar
Mur tulle Mur me blloqe druri               0,5 - 1,1 1,2 - 1,8

Tullë rrjet, Porenbeto            0,7 - 1,1 1,4 - 1,8

1,1-9,07,0-5,0

Mur betoni                 Blloqe betoni                        0,5 1,4

deri
1978

1969

lehtësuar
Mur tulle i                  Tullë poroze me

llaç normal 0,25 - 0,4 1,0 - 1,2

Pllakë betoni tre-shtresore
ose me beton të lehtësuar 9,1-1,16,1-8,0

lehtësuar
Mur tulle i Mur tulle me vrima e lehtë    0,3 0,9 - 1,1

ndërtim me dru
Shtëpi e gatshme      Mur me konst. druri

izolim 60 mm - 0,6 - 0,8

Mur betoni                 Mur betoni                             2,3 3,6 - 3,9

Mur tulle                    Mur me gur gëlqeror             1 1,9 - 2,2  

deri
1983

1979

1. WSVO

lehtësuar
Mur tulle i                 Mur tulle me vrima të lehta

me llaç të lehtë 0,3 - 0,4 0,8 - 0,9

Porenbeton 0,15 - 0,25 0,6 - 0,9

0,6 - 1,4 0,9 - 1,5

izolim 80 mm - 0,5 - 0,7

Standart
deri
1994

1984

2. WSVO Porenbeton

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

0,2 - 0,3 0,5 - 0,8

Mure të jashtme Përçueshmëria termike e materialit izolues
= 0,040 = 0,032 
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Pllakëmuri me
konst.

Mur tulle me vrima të lehta
me llaç të lehtë

shtresë avull-frenuese të integruar

Mur i jashtëm - izolim i brendshëm

d1

Modernizim me izolim të brendshëm

(Knauf Insulation)
(Knauf Insulation)

minimale

Trashësie e

2) Avull-frenuesja në dispozicion  20 m prezupozohet të jetë. Në të kundërtën duhet kjo duhet të vendoset në murin ekzistues para montimit të izolimit të brendshëm 

2) 2)

2) 2)

d

EnEV

të gjitha vlerat plotësojnë
kërkesat minimale sipas

Vlera-U

W/(m²K)
0,45

Kërkesë minimale1) Termoizolim shumë cilësor

Knauf InTherm Pllakë termike

Knauf Veshje muri me konstruksion

Kërkesa
1)minimale

me pambuk mineral nga Knauf Insulation

ose

d1

Të dhënat në tabelë vlejnë vetëm në lidhje me udhëzimet e faqes 44

termike

(pa konst. të dukshëm)

Vlerat bazohen në llogaritjet e simuluara të nxehtësisë dhe lagështisë në mënyrë të përafërt  (WUFI) dhe u konfirmuan nga ekspertiza.
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Përçueshmëria
mesatare
termike

W/(mK)

Paraqitja e mureve të zakonshëm ekzistuese dhe trashësitë e domosdoshme të shtresave izoluese

bis
1918

Mur tulle Mur me tullë ose me gur

Lloji i ndërtimit

Vlera-U

W/(m²K)

Muret ekzistuese

e paracaktuar
Viti i
ndërtimit

1,4rreth 400 mm
Konst. druri me
mbushje zamkuKonstruksion

deri
1948

1880
Mur tulle
250 - 380 mmMur tulle

i përmirësuar
Mur tulle                    njështresor 380 - 510 mm

ose dyshtresor

- 1,7 2,2 - 2,5

0,7 - 1,1 1,7 - 2,0

0,6 - 0,9 1,7 - 1,9

0,7 - 0,94 1,4 - 1,7

deri
1968

1949
i lehtësuar
Mur tulle

Mur me blloqe druri               0,5 - 1,1 1,2 - 1,8

Tullë rrjet, Porenbeton    0,7 - 1,1 1,4 - 1,8

Tullë e plotë shtuf 0,5 - 0,7 0,9 - 1,1

Mur betoni  Blloqe betoni 0,5 1,4

deri
1978

1969

i lehtësuar
Mur tulle                    Tullë poroze me

llaç normal 0,25 - 0,4 1,0 - 1,2

Pllaka betoni treshtresore
ose beton i lehtësuar 9,1-1,16,1-8,0Element i gatshëm

betoni

i lehtësuar
Mur tulle Tullë me vrima e lehtë          0,3 0,9 - 1,1

konstruksion druri
Shtëpi e gatshme      Mur me konst. druri

izolim 60 mm - 0,6 - 0,8

Mur betoni                 Mur me beton të derdhur       2,3 3,6 - 3,9

Mur tulle                    Mur me gur gëlqeror             1 1,9 - 2,2

deri
1983

1979

1. WSVO

i lehtësuar
Mur tulle                    Mur tulle me vrima e lehtë

me llaç të lehtë 0,3 - 0,4 0,8 - 0,9

Porenbeton 0,15 - 0,25 0,6 - 0,9

0,6 - 1,4 0,9 - 1,5

izolim 80 mm - 0,5 - 0,7

Standart
deri
1994

1984

2. WSVO Porenbeton

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

0,2 - 0,3 0,5 - 0,8

Mure të jashtme Përçueshmëria termike e materialit izolues
= 0,035 

Kërkesat
minimale
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Mur tulle me vrima e lehtë
me llaç të lehtë

Mur i jashtëm - izolim i jashtëm

W/(m²K)

200 mm100 mm

Vlera-U
W/(m²K)

0,31 0,16

0,30

0,30 0,16

0,29 0,16

0,29 0,16

0,29 0,16

0,27 0,15

0,28 0,16

0,27 0,15

0,30 0,16

0,27 0,15

0,24 0,14

0,32 0,17
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0,28 0,16

0,23 0,14
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0,24 0,14

0,16

d2d2

Vlera-U

W/(m²K)
0,35

Modernizimi me izolime të jashtme

Detajet e urave termike nga
faqja 58 i referohen viteve
të ndërtimit 1949 - 1968

deri
1968

1949

Trashësia e 
mat. izolues

Kërkesë minimale1) Termoizolim shumë cilësor

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elemetët konstruktivë ekzistues - proçesi i vlerësimit

Element i gatshëm
betoni

Pllaka betoni treshtresore
ose beton i lehtësuar

konstruksion druri
Shtëpi e gatshme      Mur me konst. druri

të gjitha vlerat plotësojnë
kërkesat minimale sipas
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0,6 - 0,9 1,7 - 1,9

0,7 - 0,94 1,4 - 1,7

deri
1968

1949
i lehtësuar
Mur tulle

Mur me blloqe druri               0,5 - 1,1 1,2 - 1,8

Tullë rrjet, Porenbeton    0,7 - 1,1 1,4 - 1,8

Tullë e plotë shtuf 0,5 - 0,7 0,9 - 1,1

Mur betoni  Blloqe betoni 0,5 1,4

deri
1978

1969

i lehtësuar
Mur tulle                    Tullë poroze me

llaç normal 0,25 - 0,4 1,0 - 1,2

Pllaka betoni treshtresore
ose beton i lehtësuar 9,1-1,16,1-8,0Element i gatshëm

betoni

i lehtësuar
Mur tulle Tullë me vrima e lehtë          0,3 0,9 - 1,1

konstruksion druri
Shtëpi e gatshme      Mur me konst. druri

izolim 60 mm - 0,6 - 0,8

Mur betoni                 Mur me beton të derdhur       2,3 3,6 - 3,9

Mur tulle                    Mur me gur gëlqeror             1 1,9 - 2,2

deri
1983

1979

1. WSVO

i lehtësuar
Mur tulle                    Mur tulle me vrima e lehtë

me llaç të lehtë 0,3 - 0,4 0,8 - 0,9

Porenbeton 0,15 - 0,25 0,6 - 0,9

0,6 - 1,4 0,9 - 1,5

izolim 80 mm - 0,5 - 0,7
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Mure të jashtme Përçueshmëria termike e materialit izolues
= 0,035 

Kërkesat
minimale

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE

Vlera-U
mm

1)

90

90

90

80

80

80

70

80

70

90

70

60

90

90

60

60

80

50

60

60

W/(mK)

Mur tulle me vrima e lehtë
me llaç të lehtë

Mur i jashtëm - izolim i jashtëm

W/(m²K)

200 mm100 mm

Vlera-U
W/(m²K)

0,31 0,16

0,30

0,30 0,16

0,29 0,16

0,29 0,16

0,29 0,16

0,27 0,15

0,28 0,16

0,27 0,15

0,30 0,16

0,27 0,15

0,24 0,14

0,32 0,17

0,30 0,16

0,25 0,15

0,25 0,15

0,28 0,16

0,23 0,14

0,24 0,14

0,24 0,14

0,16

d2d2

Vlera-U

W/(m²K)
0,35

Modernizimi me izolime të jashtme

Detajet e urave termike nga
faqja 58 i referohen viteve
të ndërtimit 1949 - 1968

deri
1968

1949

Trashësia e 
mat. izolues

Kërkesë minimale1) Termoizolim shumë cilësor

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE
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Element i gatshëm
betoni

Pllaka betoni treshtresore
ose beton i lehtësuar

konstruksion druri
Shtëpi e gatshme      Mur me konst. druri

të gjitha vlerat plotësojnë
kërkesat minimale sipas
EnEV



deri
1918

Tavan me binar
druri

Lloji i ndërtimit

Pauschal-

Taani ekzistues

U-Wert
Viti i 
ndërtimit

me kashtë

me dysheme të mbushur me rërë,
shllak apo mbeturina ndërtimore

100 0,23

  90 0,21

1,0

nën një ambjenti nën çatije të pangrohura

Supozim: Shtresat izoluese janë intakt dhe qëndrojnë në/mbi konstruksion

Tavan betoni masiv

Tavan me traveta betoni

Taban me kollona betoni

Tavan me traliçe

Tavan me binar druri

Tavan me binat druri
izolim ekzistues

deri
1948

1880

deri
1968

1949
Tavan betoni

Tavan me traliçe

Tavan me binar 
druri

1978

1969 Tavan betoni

deri
1983

1979

1. WSVO

Betondecke

Shtëpi e gatshme
ndërtim me dru

deri
1994

1984

2. WSVO

Tavan betoni

Shtëpi e gatshme
ndërtim me dru

0,8

2,1 120 0,26

0,3 - 0,15

2,1 120 0,26

2,1 120 0,26

0,8   90 0,21

0,6 0,27

0,8 0,28

0,5 0,29

0,5 0,29

0,3
Izolim ekzistues plotëson

0,3

Tavane e katit të sipërm apo tavanet e pjerrta 

0,5 0,27

Çati e sheshtë izolim ekzistues mbulese çatie
Tavab betoni 0,5 0,29

EnEV

të gjitha vlerat plotësojnë
kërkesat minimale sipas

Vlera-U

W/(m²K)
0,30

Përshkrimi i tavaneve ekzistuese të zakonshme dhe trashësia e domosdoshme e shtresës izoluese
Kati nën çati- Izolimi i tavanit

W/(m²K)

Përçueshmëria termike e materialeve izoluese të vendosura ekstra
= 0,040 

Trashësia e materialit izoluse i

U-Wertmm

W/(mK)

W/(m²K)

180 mm120 mm d3d3

Modernizim

0,16

0,16

0,18

0,12

0,18

0,18

0,16

0,19

0,19

0,21

0,21

0,20

0,20

0,18

0,21

Trashësia totale e të gjitha izolimeve

  70

  60

  60

kërkesat minimale

vendosur ekstra krahas ekzistues

U-Wert W/(m²K)

= 0,035 W/(mK)

Detajet e urave termike nga

Knauf Dämmstoffe

deri

Kërkesë minimale 1)

120 mm

120 mm

80 mm

80 mm

80 mm

40 mmizolim ekzistues

60 mm

Kërkesat minimale1)

faqja 58 i referohet vitit të
ndërtimit 1949 - 1968

deri
1968

1949

50 mmizolim ekzistues
në pjesën e sipërme

3)

3)

3)

Termoizolim shumë cilësor

trashësi totale e domosdoshme3)

nga Knauf Dämmstoffe
Knauf Therm pllakë izoluese për dysheme 035

130 mmd
2) Këshillimet dena (Agjensia gjermane e energjisë GmbH)

100 2)

100 2)

  80 2)

  60   80 2)

  90 100 2)

  60   80 2)
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Tavan me binar
druri

izolim ekzistues
në pjesën e sipërme

izolim ekzistues
në pjesën e sipërme

izolim ekzistues
në pjesën e sipërme

Tavan me binat druri
izolim ekzistues

Shtëpi e gatshme
ndërtim me dru

deri
1918

Tavan me binar
druri

Lloji i ndërtimit

Pauschal-

Taani ekzistues

U-Wert
Viti i 
ndërtimit

me kashtë

me dysheme të mbushur me rërë,
shllak apo mbeturina ndërtimore

100 0,23

  90 0,21

1,0

nën një ambjenti nën çatije të pangrohura

Supozim: Shtresat izoluese janë intakt dhe qëndrojnë në/mbi konstruksion

Tavan betoni masiv

Tavan me traveta betoni

Taban me kollona betoni

Tavan me traliçe

Tavan me binar druri

Tavan me binat druri
izolim ekzistues

deri
1948

1880

deri
1968

1949
Tavan betoni

Tavan me traliçe

Tavan me binar 
druri

1978

1969 Tavan betoni

deri
1983

1979

1. WSVO

Betondecke

Shtëpi e gatshme
ndërtim me dru

deri
1994

1984

2. WSVO

Tavan betoni

Shtëpi e gatshme
ndërtim me dru

0,8

2,1 120 0,26

0,3 - 0,15

2,1 120 0,26

2,1 120 0,26

0,8   90 0,21

0,6 0,27

0,8 0,28

0,5 0,29

0,5 0,29

0,3
Izolim ekzistues plotëson

0,3

Tavane e katit të sipërm apo tavanet e pjerrta 

0,5 0,27

Çati e sheshtë izolim ekzistues mbulese çatie
Tavab betoni 0,5 0,29

EnEV

të gjitha vlerat plotësojnë
kërkesat minimale sipas

Vlera-U

W/(m²K)
0,30

Përshkrimi i tavaneve ekzistuese të zakonshme dhe trashësia e domosdoshme e shtresës izoluese
Kati nën çati- Izolimi i tavanit

W/(m²K)

Përçueshmëria termike e materialeve izoluese të vendosura ekstra
= 0,040 

Trashësia e materialit izoluse i

U-Wertmm

W/(mK)

W/(m²K)

180 mm120 mm d3d3

Modernizim

0,16

0,16

0,18

0,12

0,18

0,18

0,16

0,19

0,19

0,21

0,21

0,20

0,20

0,18

0,21

Trashësia totale e të gjitha izolimeve

  70

  60

  60

kërkesat minimale

vendosur ekstra krahas ekzistues

U-Wert W/(m²K)

= 0,035 W/(mK)

Detajet e urave termike nga

Knauf Dämmstoffe

deri

Kërkesë minimale 1)

120 mm

120 mm

80 mm

80 mm

80 mm

40 mmizolim ekzistues

60 mm

Kërkesat minimale1)

faqja 58 i referohet vitit të
ndërtimit 1949 - 1968

deri
1968

1949

50 mmizolim ekzistues
në pjesën e sipërme

3)

3)

3)

Termoizolim shumë cilësor

trashësi totale e domosdoshme3)

nga Knauf Dämmstoffe
Knauf Therm pllakë izoluese për dysheme 035

130 mmd
2) Këshillimet dena (Agjensia gjermane e energjisë GmbH)

100 2)

100 2)

  80 2)

  60   80 2)

  90 100 2)

  60   80 2)
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Tavan me binar
druri

izolim ekzistues
në pjesën e sipërme

izolim ekzistues
në pjesën e sipërme

izolim ekzistues
në pjesën e sipërme

Tavan me binat druri
izolim ekzistues

Shtëpi e gatshme
ndërtim me dru



deri
1948

Qerpic

160 0,202,6

deri
1978

1949

1,3

ndërmjet dhe mbi / nën
trarët e pjerrët

Suva mbi kallama ose mbi ristela druri

0,15

nën trarët e pjerrët 1,4 0,20

Rast i veçantë: izolimi ndërmjet trarëve nuk është i mundur

Izolim ekzistues

1,4 120

0,8 0,23

deri
1994

1984

2. WSVO

deri
1983

1979

1. WSVO
ndërmjet trarëve të pjerrët

ndërmjet trarëve të pjerrët

Izolim ekzistues

Izolim ekzistues 0,4

0,5 0,28

0,23

Lloji i ndërtimit

Vlera e para-

Katet nën-çati ekzistuese

caktuar U
Viti i            Katet nën-çati me tavan të pjerrët me ngrohje
ndërtimit

Përshkrimi i kateve nën-çati të zakonshëm dhe trashësitë e domosdoshme të shtresave izoluese
Izolim i çatisë

W/(m²K)

120 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

35 mm Pllakë pambuk druri, i suvatuar

ndërmjet trarëve të pjerrët

Bimsvollsteine

nën trarët e pjerrët

Supozim: Shtresat izoluese janë të paprekura dhe qëndrojnë në / mbi konstruksion

  50 mm

  80 mm

120 mm

Përçueshmëria termike e materialit izolues
= 0,040 

Trashësia e materialit izolues i

Vlera-Umm

W/(mK)

W/(m²K)

200 mmd4

Modernizimi

Trashësia totale e shtresave izoluese
vendosur ekstra krahas atij 
ekzistues

= 0,035 W/(mK)

Knauf InsulationKërkesa minimale 1)

ndërmjet dhe nën
trarët e pjerrët

160 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

mbi trarët e pjerrët

ndërmjet dhe nën
trarëve të pjerrët0,22

mbi trarët e pjerrët

160 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

120

  50 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën
trarëve të pjerrët

0,16 mbi trarët e pjerrët 

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët0,23

2)

2)

Tek konstruksionet me izolim ndërmjet dhe nën trarët e pjerrët dhe me një shtresë avull-frenuese direkt nën trarët e pjerrët  duhet
2) Mbushja ekzistuese ndërmjet trarëve të pjerrët të largohet plotësisht

EnEV

të gjitha vlerat plotësojnë
kërkesat minimale sipas

Vlera-U

W/(m²K)
0,30

Kërkesa minimale1) Termoizolim shumë cilësor

prej Knauf Insulation

Lesh xhami Thermolan Unifit TI 135 U

Izolimi i preferuar nën trarët e pjerrët: 30 mm ose 60 mm
që trashësia e izolimit  nën trarët e pjerrët të mos jetë me shumë se 20% e trashësisë së përgjithshme.

Për 60 mm izolim nën trarët e pjerrët, shtresave avull-frenuese sistemohet mbi veshjen me pllaka gipsi.

Për 30 mm izolim nën trarët e pjerrët, shtresa avull-frenuese duhet të sistemohen mbi veshjen me pllaka gipsi
ose direkt mbi pjesën e poshtme të trarëve të pjerrët.

Izolimi ndërmjet trarëve:
Lesh xhami Thermolan TI 435 UIzolimi nën trarë:
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ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët

ndërmjet trarëve të pjerrët

ndërmjet trarëve të pjerrët

deri
1948

Qerpic

160 0,202,6

deri
1978

1949

1,3

ndërmjet dhe mbi / nën
trarët e pjerrët

Suva mbi kallama ose mbi ristela druri

0,15

nën trarët e pjerrët 1,4 0,20

Rast i veçantë: izolimi ndërmjet trarëve nuk është i mundur

Izolim ekzistues

1,4 120

0,8 0,23

deri
1994

1984

2. WSVO

deri
1983

1979

1. WSVO
ndërmjet trarëve të pjerrët

ndërmjet trarëve të pjerrët

Izolim ekzistues

Izolim ekzistues 0,4

0,5 0,28

0,23

Lloji i ndërtimit

Vlera e para-

Katet nën-çati ekzistuese

caktuar U
Viti i            Katet nën-çati me tavan të pjerrët me ngrohje
ndërtimit

Përshkrimi i kateve nën-çati të zakonshëm dhe trashësitë e domosdoshme të shtresave izoluese
Izolim i çatisë

W/(m²K)

120 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

35 mm Pllakë pambuk druri, i suvatuar

ndërmjet trarëve të pjerrët

Bimsvollsteine

nën trarët e pjerrët

Supozim: Shtresat izoluese janë të paprekura dhe qëndrojnë në / mbi konstruksion

  50 mm

  80 mm

120 mm

Përçueshmëria termike e materialit izolues
= 0,040 

Trashësia e materialit izolues i

Vlera-Umm

W/(mK)

W/(m²K)

200 mmd4

Modernizimi

Trashësia totale e shtresave izoluese
vendosur ekstra krahas atij 
ekzistues

= 0,035 W/(mK)

Knauf InsulationKërkesa minimale 1)

ndërmjet dhe nën
trarët e pjerrët

160 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

mbi trarët e pjerrët

ndërmjet dhe nën
trarëve të pjerrët0,22

mbi trarët e pjerrët

160 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

120

  50 ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën
trarëve të pjerrët

0,16 mbi trarët e pjerrët 

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët0,23

2)

2)

Tek konstruksionet me izolim ndërmjet dhe nën trarët e pjerrët dhe me një shtresë avull-frenuese direkt nën trarët e pjerrët  duhet
2) Mbushja ekzistuese ndërmjet trarëve të pjerrët të largohet plotësisht

EnEV

të gjitha vlerat plotësojnë
kërkesat minimale sipas

Vlera-U

W/(m²K)
0,30

Kërkesa minimale1) Termoizolim shumë cilësor

prej Knauf Insulation

Lesh xhami Thermolan Unifit TI 135 U

Izolimi i preferuar nën trarët e pjerrët: 30 mm ose 60 mm
që trashësia e izolimit  nën trarët e pjerrët të mos jetë me shumë se 20% e trashësisë së përgjithshme.

Për 60 mm izolim nën trarët e pjerrët, shtresave avull-frenuese sistemohet mbi veshjen me pllaka gipsi.

Për 30 mm izolim nën trarët e pjerrët, shtresa avull-frenuese duhet të sistemohen mbi veshjen me pllaka gipsi
ose direkt mbi pjesën e poshtme të trarëve të pjerrët.

Izolimi ndërmjet trarëve:
Lesh xhami Thermolan TI 435 UIzolimi nën trarë:
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ndërmjet dhe mbi / nën
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët

ndërmjet dhe nën 
trarëve të pjerrët

ndërmjet trarëve të pjerrët

ndërmjet trarëve të pjerrët
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Termoizolim - Zgjidhje për rikonstruksioni për elementët konstruktiv ekzistues - Testim i detajuar EnEV

Testim i detajuar EnEV

1

 

2

3

(Testimi i sasisë së nevojshme vjetore të 
energjisë primare). 
Testimi i detajuar EnEV përdoret zakonisht 
për objekte të reja. Tek marrja e masave për 
rikonstrukson ka kuptim testimi në rast se 
elementët e veçantë konstruktivë nuk i 
plotësojnë kërkesat e e proçesit të testimit të 
komponentëve të ndërtimit, ose janë mbi 
nivelin e kërkuar, ose nqs është e 
dëshirueshme një vlerësim energjitik i 
ndërtesës mbi bazën e sasisë së nevojshme 
të energjisë primare ose nqs kërkohet testimi 
për shkak të çertifikimit të detyrueshëm 
energjitik.

Në ndryshim nga proçesi i testimit të kompo-
nentëve të ndërtimit , duhet që gjatë testimit 
të detajuar  EnEV  të llogariten sasitë e 
nevojshme vjetore të energjisë primare QP´´ 
dhe i humbjeve termike gjatë transmetimit 
HT’ të mbështjellëses së ndërtesës. Këtu 
lejohen të tejkalohen vlerat përkatëse maksi-
male të lejuara për ndërtim të ri EnEV gjatë 
rikonstruksionit deri në maksimalisht 40%. 
Një përjashtim në rast devijimi tek kërkesat 
EnEV për volumin e ndërtimit mund të kërko-
het tek autoritetet lokale.

Marrja parasysh e urave termike
Në rast se do të zbatohet testimi i sasisë 
vjetore të energjisë primare, duhet të merren 
parasysh gjithashtu urat e termike gjatë 
llogaritjes së HT’.  Në lidhje me këtë një rol 
vendimtar krahas gamës së kontrollit të 
elementëve konstruktivë me vlerën e tyre 
përkatëse U dhe përqindja e tyre në 
sipërfaqen totale, luajnë para së gjithash 
zonat e tyre të bashkimeve dhe të kapërci-
meve. Efektet e urave termike të formuara 
në këto zona duhet të merren parasysh në 

formën e humbjeve termike ekstra gjatë 
transmetimit.
Ekzistojnë tre mundësi për marrjen parasysh 
të urave termike gjatë llogaritjes së humb-
jeve termike gjatë transmetimit:

Rritja afrofe e vlerës U të elementëve 
konstruktivë të jashtë me ∆UWB =0,10 
W/(m²K) për të gjithë mbështjellësen e 
ndërtesës, pa marrë parasysh   saktë -
sisht urat termike. 
Rritja afrofe e vlerës U të elementëve 
konstruktiv të jashtëm me ∆UWB = 0,15 
W/(m²K) për të gjithë mbështjellësen e 
ndërtesës , nqs më shumë se 50% e 
mureve të jashtme posedojnë izolim të 
brendshëm dhe tavanet që lidhen me ato 
janë masive.

Rritja afrofe e vlerës U me ∆UWB =0,05 
W/(m²K) për të gjithë mbështjellësen e 
ndërtesës, nqs detajet janë planifikuar 
sipas DIN 4108, aneksi 2.

Testim i saktë për secilën urë termike 
sipas DIN V 1008-6: 2003-06  

Këtu, proçesi i thjeshtëzuar (pika 1) mund të 
sjellë një nënvlersim të konsiderueshëm të 
cilësisë termike të ndërtesës, ndërkohë që 
varianti i tretë kushtëzon nje shpenzim të 
madh gjatë planifikimit. Për këtë arsye 
parapëlqehet rruga e klasifikimit të bashki-
meve sipas aneksit 2 ose sipas pikës 2, 
klasifikim aforfe.

Për të pasur në dispozicion zgjidhje 
optimale që në stadin e planifikimit , janë 
paraqitur në këtë broshurë detaje për 
izolimin termik të brendshëm dhe të 
jashtëm, të cilat tregojnë marrjen e masave 
konstruktive për të minimizuar efektet e 
urave termike.

Këto kërkojnë vazhdimisht përdorimin e 
zgjidhjeve të rikonstruksionit nga tabela e 
proçeseve të elementeve konstruktivë për 
fushat e elementëve konstruktivë të 
jashtëm. Kjo i referohet gjithashtu edhe të 
dhënave në skicat për trashësinë d, llojin 
dhe transmetimit termik λ të kërkuar të 
shtresës izoluese nga të dhënat e tabelës.

Në rast se kihen kujdes të gjitha të dhënat 
e tabelës dhe merren të gjitha masat 
konstruktive të skicave, plotesohet 
manifesti i ekuivalencës sipas DIN 4108 
aneksi 2 dhe humbjet termike gjatë 
transmetimit në zonat e urave termike 
mund të llogariten sipas një rritje afrofe të 
reduktuar (∆UWB-Vlerë). Njëkohësisht 
plotësohen edhe kërkesat minimale të 
temperaturave të sipërfaqeve anësore dhe 
në disa raste edhe tejkalohen, çfarë sjell 
krahas përmirësimeve energjitike gjithashtu 
edhe një rritje të ndjenjës së rehatisë. 

Manifesti i ekuivalencës (prova e barazisë 
sipas aneksit 2 të normës DIN 4108.
Shpesh për elementët konstruktivë dhe 
bashkimet e mbështjellëses së ndërtesës 
nuk është e mundur as një klasifikim i 
principeve bazë dhe as një përputhje e 
dimensioneve të elementit konstruktiv dhe e 
karakteristikave të materialit  me zgjidhjet e 
klasifikuara të marra nga aneksi 2. Për këtë 
arsye ekziston mundësia e vërtetimit të 
cilësisë termike  të zbatuar sipas një trajtimi 
të barazisë. Barazia (ekuvalenca) është 
dhëne atëhere, në qoftë se ose rezistencat e 
transmetimit termik e secilës prej shtresave 
janë ekuivalente, ose koeficienti i 
transmetimit gjatësor të elementit në fjalë, 
maksimalisht të vërtetojë secilat vlerë kufi të 
në detajet e zbatura aty të përcaktuara në 
aneksin 2     
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Testim i detajuar EnEV

1

 

2

3

(Testimi i sasisë së nevojshme vjetore të 
energjisë primare). 
Testimi i detajuar EnEV përdoret zakonisht 
për objekte të reja. Tek marrja e masave për 
rikonstrukson ka kuptim testimi në rast se 
elementët e veçantë konstruktivë nuk i 
plotësojnë kërkesat e e proçesit të testimit të 
komponentëve të ndërtimit, ose janë mbi 
nivelin e kërkuar, ose nqs është e 
dëshirueshme një vlerësim energjitik i 
ndërtesës mbi bazën e sasisë së nevojshme 
të energjisë primare ose nqs kërkohet testimi 
për shkak të çertifikimit të detyrueshëm 
energjitik.

Në ndryshim nga proçesi i testimit të kompo-
nentëve të ndërtimit , duhet që gjatë testimit 
të detajuar  EnEV  të llogariten sasitë e 
nevojshme vjetore të energjisë primare QP´´ 
dhe i humbjeve termike gjatë transmetimit 
HT’ të mbështjellëses së ndërtesës. Këtu 
lejohen të tejkalohen vlerat përkatëse maksi-
male të lejuara për ndërtim të ri EnEV gjatë 
rikonstruksionit deri në maksimalisht 40%. 
Një përjashtim në rast devijimi tek kërkesat 
EnEV për volumin e ndërtimit mund të kërko-
het tek autoritetet lokale.

Marrja parasysh e urave termike
Në rast se do të zbatohet testimi i sasisë 
vjetore të energjisë primare, duhet të merren 
parasysh gjithashtu urat e termike gjatë 
llogaritjes së HT’.  Në lidhje me këtë një rol 
vendimtar krahas gamës së kontrollit të 
elementëve konstruktivë me vlerën e tyre 
përkatëse U dhe përqindja e tyre në 
sipërfaqen totale, luajnë para së gjithash 
zonat e tyre të bashkimeve dhe të kapërci-
meve. Efektet e urave termike të formuara 
në këto zona duhet të merren parasysh në 

formën e humbjeve termike ekstra gjatë 
transmetimit.
Ekzistojnë tre mundësi për marrjen parasysh 
të urave termike gjatë llogaritjes së humb-
jeve termike gjatë transmetimit:

Rritja afrofe e vlerës U të elementëve 
konstruktivë të jashtë me ∆UWB =0,10 
W/(m²K) për të gjithë mbështjellësen e 
ndërtesës, pa marrë parasysh   saktë -
sisht urat termike. 
Rritja afrofe e vlerës U të elementëve 
konstruktiv të jashtëm me ∆UWB = 0,15 
W/(m²K) për të gjithë mbështjellësen e 
ndërtesës , nqs më shumë se 50% e 
mureve të jashtme posedojnë izolim të 
brendshëm dhe tavanet që lidhen me ato 
janë masive.

Rritja afrofe e vlerës U me ∆UWB =0,05 
W/(m²K) për të gjithë mbështjellësen e 
ndërtesës, nqs detajet janë planifikuar 
sipas DIN 4108, aneksi 2.

Testim i saktë për secilën urë termike 
sipas DIN V 1008-6: 2003-06  

Këtu, proçesi i thjeshtëzuar (pika 1) mund të 
sjellë një nënvlersim të konsiderueshëm të 
cilësisë termike të ndërtesës, ndërkohë që 
varianti i tretë kushtëzon nje shpenzim të 
madh gjatë planifikimit. Për këtë arsye 
parapëlqehet rruga e klasifikimit të bashki-
meve sipas aneksit 2 ose sipas pikës 2, 
klasifikim aforfe.

Për të pasur në dispozicion zgjidhje 
optimale që në stadin e planifikimit , janë 
paraqitur në këtë broshurë detaje për 
izolimin termik të brendshëm dhe të 
jashtëm, të cilat tregojnë marrjen e masave 
konstruktive për të minimizuar efektet e 
urave termike.

Këto kërkojnë vazhdimisht përdorimin e 
zgjidhjeve të rikonstruksionit nga tabela e 
proçeseve të elementeve konstruktivë për 
fushat e elementëve konstruktivë të 
jashtëm. Kjo i referohet gjithashtu edhe të 
dhënave në skicat për trashësinë d, llojin 
dhe transmetimit termik λ të kërkuar të 
shtresës izoluese nga të dhënat e tabelës.

Në rast se kihen kujdes të gjitha të dhënat 
e tabelës dhe merren të gjitha masat 
konstruktive të skicave, plotesohet 
manifesti i ekuivalencës sipas DIN 4108 
aneksi 2 dhe humbjet termike gjatë 
transmetimit në zonat e urave termike 
mund të llogariten sipas një rritje afrofe të 
reduktuar (∆UWB-Vlerë). Njëkohësisht 
plotësohen edhe kërkesat minimale të 
temperaturave të sipërfaqeve anësore dhe 
në disa raste edhe tejkalohen, çfarë sjell 
krahas përmirësimeve energjitike gjithashtu 
edhe një rritje të ndjenjës së rehatisë. 

Manifesti i ekuivalencës (prova e barazisë 
sipas aneksit 2 të normës DIN 4108.
Shpesh për elementët konstruktivë dhe 
bashkimet e mbështjellëses së ndërtesës 
nuk është e mundur as një klasifikim i 
principeve bazë dhe as një përputhje e 
dimensioneve të elementit konstruktiv dhe e 
karakteristikave të materialit  me zgjidhjet e 
klasifikuara të marra nga aneksi 2. Për këtë 
arsye ekziston mundësia e vërtetimit të 
cilësisë termike  të zbatuar sipas një trajtimi 
të barazisë. Barazia (ekuvalenca) është 
dhëne atëhere, në qoftë se ose rezistencat e 
transmetimit termik e secilës prej shtresave 
janë ekuivalente, ose koeficienti i 
transmetimit gjatësor të elementit në fjalë, 
maksimalisht të vërtetojë secilat vlerë kufi të 
në detajet e zbatura aty të përcaktuara në 
aneksin 2     



si
DIN 4108
Aneksi 2

AAW

A A
W

Pikë referimi

Shembull kënd ndërtese

Konformiteti DIN 4108 Aneksi 2: Temperatura e sipërfaqes  12,6 °C:
Kërkesat plotësohen sipas DIN 4108-2
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Termoizolim - Zgjidhje për rikonstruksionin e elementëve konstruktivë ekzistuese

Konformitet DIN 4108 Aneksi 2 Temperutra e sipërfaqes

Dimensionet referuese dhe pikat e referencës

Shpjegime të simboleve në paraqitjet bazë 

Parathënie për termoizolimin e brend-
shëm dhe të jashtëm.
Ky kapitull përmban bazat e rëndësishme të 
planifikimit dhe zbatimit të termoizolimit të 
brendshëm dhe të jashtëm duke marrë 
parasysh urat termike.
Në këtë kapitull paraqitjet bazë të treguara, 
shërbejnë si ndihmë për planifikimin dhe 

zbatimin e termoizolimit të brendshëm dhe 
të jashtëm. Ndërkohë i kushtohet një 
rëndësi të madhe që ndikimi i urave termike 
të minimizohet nëpërmjet marrjes së masave 
të përshtatshme konstruktive.
Do të përshkrohun kufizimet tipike struktur-
ore pas rikonstruksionit.
Këto janë paraqitur mënyrë të tillë, që të 

mund të përdoren si ekuivalente e DIN 4108 
aneksi 2 sipas rregullores së kursimit të 
energjisë EnEV me rritjen e reduktuar të 
vlerës U me vlerën e përmirësuar të urave 
termike ∆UWB = 0,05 (W/m²K) gjatë zbatimit 
të bashkimeve të klasifikuara.    

Për mbështjellëset e ndërtesave me 
transmetim termik mund të llogaritet 
sipërfaqja perimetrale A përmes dimension-
eve të jashtme ose të brendshme (hapësirë 
drite) e secilit prej elementeve konstruktiv. Në 
këtë kontekst flitet për dimensionet referuese 
të jashtme dhe të brendshme. Për provën 
EnEV supozojmë përdorimin e dimensioneve 
jashtme referuese dhe për këtë arsye në 
paraqitjet bazë vijuese do të përdoret ky 
dimension referuese. Seria e dimensioneve 
specifikon këtu dimensionet e llogaritura të 
elementit konstruktiv që do të zbatohet në 
planin e vizatimeve. Seria e dimensioneve 
mund të mbivendosen zonat e bashkimeve të 

më shumë elementëve konstruktivë dhe kështu 
nuk duhet ti korrespondojë dimensioneve 
reale të elementeve konstruktivë. Nëse 
këndet “imagjinare” të elementëve konstruk-
tivë nuk qëndrojnë në një linjë, por përkun-
drazi qëndrojne në kënd të njëra tjetrës (p.sh 
këndi i ndërtesës), atëhere pika e prerjes së 
tyre quhet pikë referuese. Zgjedhja e vendo-
dhjes së dimensionit referues dhe pikës së 
referencës kanë një ndikim të madh tek 
madhësia e koeficientit të transmetimit termik 
gjatësor (urë termike). Vetëm në rast se ato 
zbatohen në detajet, bazuar  referencave të 
dhëna në llogaritjen e termoizolimit, athëhere 
edhe deklarata e ekuivalencës sipas aneksit 2 
të DIN 4108 ka vlerë.     

Të gjitha paraqitjet bazë, të cilat në vijim që do 
merren si shembull, janë të optimizuara terme-
tikisht nga këndvështrimi i urave termike. 
Zgjidhjet e bashkimeve të paraqitura janë 
konform DIN 4108 Aneksi 2. Nuk duhet të 
kryhet ndonjë provë e veçantë. Vlera ∆UWB 
lejohet të llogaritet me 0,05 W/(m²K).   

Zonat e shënuara në vizatimet me θsi 
tregojnë temperaturën lokale më të ulët të 
sipërfaqes, por ato arrijnë qartë vlera më të 
larta se sa 12,6 °C siç kërkohen në DIN 
4108-2.   

Konstruksionet ose situata montimi, të 
cilat  i korrespondojnë udhëzimeve të DIN 
4108 Aneksi 2 ose për ato që u zbatua 
manifesti i ekuivalencës. 

si
DIN 4108
Aneksi 2

AAW

A A
W

Pikë referimi

Shembull kënd ndërtese

Konformiteti DIN 4108 Aneksi 2: Temperatura e sipërfaqes  12,6 °C:
Kërkesat plotësohen sipas DIN 4108-2
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Konformitet DIN 4108 Aneksi 2 Temperutra e sipërfaqes

Dimensionet referuese dhe pikat e referencës

Shpjegime të simboleve në paraqitjet bazë 

Parathënie për termoizolimin e brend-
shëm dhe të jashtëm.
Ky kapitull përmban bazat e rëndësishme të 
planifikimit dhe zbatimit të termoizolimit të 
brendshëm dhe të jashtëm duke marrë 
parasysh urat termike.
Në këtë kapitull paraqitjet bazë të treguara, 
shërbejnë si ndihmë për planifikimin dhe 

zbatimin e termoizolimit të brendshëm dhe 
të jashtëm. Ndërkohë i kushtohet një 
rëndësi të madhe që ndikimi i urave termike 
të minimizohet nëpërmjet marrjes së masave 
të përshtatshme konstruktive.
Do të përshkrohun kufizimet tipike struktur-
ore pas rikonstruksionit.
Këto janë paraqitur mënyrë të tillë, që të 

mund të përdoren si ekuivalente e DIN 4108 
aneksi 2 sipas rregullores së kursimit të 
energjisë EnEV me rritjen e reduktuar të 
vlerës U me vlerën e përmirësuar të urave 
termike ∆UWB = 0,05 (W/m²K) gjatë zbatimit 
të bashkimeve të klasifikuara.    

Për mbështjellëset e ndërtesave me 
transmetim termik mund të llogaritet 
sipërfaqja perimetrale A përmes dimension-
eve të jashtme ose të brendshme (hapësirë 
drite) e secilit prej elementeve konstruktiv. Në 
këtë kontekst flitet për dimensionet referuese 
të jashtme dhe të brendshme. Për provën 
EnEV supozojmë përdorimin e dimensioneve 
jashtme referuese dhe për këtë arsye në 
paraqitjet bazë vijuese do të përdoret ky 
dimension referuese. Seria e dimensioneve 
specifikon këtu dimensionet e llogaritura të 
elementit konstruktiv që do të zbatohet në 
planin e vizatimeve. Seria e dimensioneve 
mund të mbivendosen zonat e bashkimeve të 

më shumë elementëve konstruktivë dhe kështu 
nuk duhet ti korrespondojë dimensioneve 
reale të elementeve konstruktivë. Nëse 
këndet “imagjinare” të elementëve konstruk-
tivë nuk qëndrojnë në një linjë, por përkun-
drazi qëndrojne në kënd të njëra tjetrës (p.sh 
këndi i ndërtesës), atëhere pika e prerjes së 
tyre quhet pikë referuese. Zgjedhja e vendo-
dhjes së dimensionit referues dhe pikës së 
referencës kanë një ndikim të madh tek 
madhësia e koeficientit të transmetimit termik 
gjatësor (urë termike). Vetëm në rast se ato 
zbatohen në detajet, bazuar  referencave të 
dhëna në llogaritjen e termoizolimit, athëhere 
edhe deklarata e ekuivalencës sipas aneksit 2 
të DIN 4108 ka vlerë.     

Të gjitha paraqitjet bazë, të cilat në vijim që do 
merren si shembull, janë të optimizuara terme-
tikisht nga këndvështrimi i urave termike. 
Zgjidhjet e bashkimeve të paraqitura janë 
konform DIN 4108 Aneksi 2. Nuk duhet të 
kryhet ndonjë provë e veçantë. Vlera ∆UWB 
lejohet të llogaritet me 0,05 W/(m²K).   

Zonat e shënuara në vizatimet me θsi 
tregojnë temperaturën lokale më të ulët të 
sipërfaqes, por ato arrijnë qartë vlera më të 
larta se sa 12,6 °C siç kërkohen në DIN 
4108-2.   

Konstruksionet ose situata montimi, të 
cilat  i korrespondojnë udhëzimeve të DIN 
4108 Aneksi 2 ose për ato që u zbatua 
manifesti i ekuivalencës. 
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Izolimi i brendshëm

Fushat e zbatimit të izolimit të brendshëm

■

■

■

■

■

■
Objekt banimi dhe biznesi monument kulture në Wiesbaden
Projekti: Arkitekt Klaus W. Thomas, Rheinböllen

Izolimi i brendshëm përshtatet për 
përmirësimin energjitik të elementëve 
konstruktivë të jashtëm, veçanërisht për 
aspektet e mëposhtme:

Fasada është nën mbrojtjen e monu-
menteve të kulturës ose tiparet design të 
fasadës duhet që të mbeten (fasada e 
dukshme fabrike relike, fasadë druri, 
fasadë e ventiluar). 

Për shkak të ndërtimit kallkan si dhe të 
distancës të vogël ndëmjet ndërtesave, 
izolimi i jashtëm nuk është gjithnjë i 
mundur.

Marrja e masave izoluese mund të zbato-
het vetëm në banesa apo ambjente të 
veçanta.  

Nëse zbatohet një shndërim i ambjenteve 
të bodrumit për qëllime banimi dhe 
argëtimi 

Një ndërtesë përdoret vetëm në mënyrë të 
përkohshme si dhe ambjentet ngrohen më 
shpejt me një termoizolim të brendshëm, 
pasi nuk nevojiten të ngrohen më parë 
elementët konstruktivë masivë të jashtëm, 
kështu ndërtesa ose ambjentet në veçanti 
mund të përdoren përkohësisht dhe të 
ngrohen, pa qenë e nevojshme kohë e 
ndërmjetme e gjatë për ngrohje.  

Rikonstruksioni i elementëve konstruktivë, 
sipërfaqja e të cilave për shkak të 
temperaturës së ulët të sipërfaqes janë pak 
të rehatshme, mund të shfaqë kondesime 
etj. Nëpërmjet izolimit të brendshëm rritet 
temperatura e sipërfaqeve të brendshme 
e elementëve konstruktivë të jashtëm.
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Izolimi i brendshëm

Fushat e zbatimit të izolimit të brendshëm

■

■

■

■

■

■
Objekt banimi dhe biznesi monument kulture në Wiesbaden
Projekti: Arkitekt Klaus W. Thomas, Rheinböllen

Izolimi i brendshëm përshtatet për 
përmirësimin energjitik të elementëve 
konstruktivë të jashtëm, veçanërisht për 
aspektet e mëposhtme:

Fasada është nën mbrojtjen e monu-
menteve të kulturës ose tiparet design të 
fasadës duhet që të mbeten (fasada e 
dukshme fabrike relike, fasadë druri, 
fasadë e ventiluar). 

Për shkak të ndërtimit kallkan si dhe të 
distancës të vogël ndëmjet ndërtesave, 
izolimi i jashtëm nuk është gjithnjë i 
mundur.

Marrja e masave izoluese mund të zbato-
het vetëm në banesa apo ambjente të 
veçanta.  

Nëse zbatohet një shndërim i ambjenteve 
të bodrumit për qëllime banimi dhe 
argëtimi 

Një ndërtesë përdoret vetëm në mënyrë të 
përkohshme si dhe ambjentet ngrohen më 
shpejt me një termoizolim të brendshëm, 
pasi nuk nevojiten të ngrohen më parë 
elementët konstruktivë masivë të jashtëm, 
kështu ndërtesa ose ambjentet në veçanti 
mund të përdoren përkohësisht dhe të 
ngrohen, pa qenë e nevojshme kohë e 
ndërmjetme e gjatë për ngrohje.  

Rikonstruksioni i elementëve konstruktivë, 
sipërfaqja e të cilave për shkak të 
temperaturës së ulët të sipërfaqes janë pak 
të rehatshme, mund të shfaqë kondesime 
etj. Nëpërmjet izolimit të brendshëm rritet 
temperatura e sipërfaqeve të brendshme 
e elementëve konstruktivë të jashtëm.



Knauf InTherm pllakë termike / Knauf InTherm pllakë izoluese në formë pyke

Element izoluese Knauf InTherm 
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Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni i elementëve konstruktivë ekzistues

Izolim i brendshëm

Mënyrat e zbatimit

Veshje muri me konstruksion të pafiksuar

Izolimi i brendshëm i mureve të jashtme 
mund të zbatohet sipas mënyrave të 
mëposhtme:

Pllakat termike
Këto elemente përbëhen prej pllakave të 
gipsit, të cilat zakonisht janë të ngjitur me 
një shtresë izoluese prej pambuku mineral-
ose polisteroli. Këto duhet ti korrespondojnë 
Normave DIN EN 13950 ose DIN 18184. Në 
varësi të kërkesave fiziko-ndërtimore, 
ndërmjet pllakës së gipsit dhe shtresës 
izoluese vendoset një shtresë avull-
frenuese. Pllakat termike fiksohen mbi 
elementin konstruktiv nëpërmjet ngjitësit
ngjitësit (Perlfix). 

Ky element përbëhet nga pllakë një gipsi 
konstruksion, shtresë izoluese dhe në 
varësi të kërkesave fiziko-ndërtimore prej 
një shtrese avull-freuese, e cila vendoset 
pas anës së brendshme të veshjes me 
pllakë. Konstruksioni përbëhet prej 
profileve metalike. Ai montohet para murit 
të jashtëm dhe nuk fiksohet. 

Veshje me konstruksion të fiksuar
Ky element i korrespondon në montim 
veshjes së murit me konstruksion të 
pafiksuar. Por si ndryshim, ky element 
fiksohet në disa pika në murin e jashtëm të 
ndërtesës ekzistuese.   

Elementët e veçantë për zonat e urave 
termike
Elementët izolues në formë pyke për 
shpatullimet e sipërme të dritareve dhe për 
këndet e jashtme si plotësime opsionale 
për suvatimin e thatë me pllaka termike dhe 
veshjen e murit me konstruksion. 
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Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni i elementëve konstruktivë ekzistues
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Normave DIN EN 13950 ose DIN 18184. Në 
varësi të kërkesave fiziko-ndërtimore, 
ndërmjet pllakës së gipsit dhe shtresës 
izoluese vendoset një shtresë avull-
frenuese. Pllakat termike fiksohen mbi 
elementin konstruktiv nëpërmjet ngjitësit
ngjitësit (Perlfix). 

Ky element përbëhet nga pllakë një gipsi 
konstruksion, shtresë izoluese dhe në 
varësi të kërkesave fiziko-ndërtimore prej 
një shtrese avull-freuese, e cila vendoset 
pas anës së brendshme të veshjes me 
pllakë. Konstruksioni përbëhet prej 
profileve metalike. Ai montohet para murit 
të jashtëm dhe nuk fiksohet. 

Veshje me konstruksion të fiksuar
Ky element i korrespondon në montim 
veshjes së murit me konstruksion të 
pafiksuar. Por si ndryshim, ky element 
fiksohet në disa pika në murin e jashtëm të 
ndërtesës ekzistuese.   

Elementët e veçantë për zonat e urave 
termike
Elementët izolues në formë pyke për 
shpatullimet e sipërme të dritareve dhe për 
këndet e jashtme si plotësime opsionale 
për suvatimin e thatë me pllaka termike dhe 
veshjen e murit me konstruksion. 
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Avull
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i brendshëm

Materiale termoizoluese

■

■

Mbrojtja nga lagështia

Sipas normës gjermane të zbatimit DIN 
4108-10 përshatet për izolimin e brend-
shëm të mureve të jashtme tipi i zbatimit WI. 
Si materiale termoizoluese në këtë 
broshurë vijnë në përdorim: 

Materiale izoluese prej pambuku mineral 
me vlera të vlerësuara të aftësisë së 
përcjellshmërisë termike λ = 0,04 W(mK) 
sipas DIN EN 13162: 2006-06 për veshjen 
e murit me konstruksion dhe

Materiale izoluese prej EPS (polisteroli) 
sipas DIN EN 13163: 2001-10 me vlera të 
vlerësuara të përcjellshmërisë termike λ = 
0,032 W((mK) sipas Liçencës së inspektio-
riatit të përgjithshëm të ndërtimit për 
shtresën izoluese të pllakave termike 
Knauf InTherm.  

Për tu mbrojtur nga krijimi i kondesimit në 
sipërfaqet e elementeve konstruktivë, është 
e domosdoshme, që tek marrja e masave për 
izolimin e brendshëm, aty ku është e 
nevojshme, të vendoset një shtresë 
difuzuese-frenuese me qëndrueshmëri të 
përshtatshme nga difuzioni i avujve. Për 
këtë, në rradhë të parë janë të përshtatshme 
shtresat plastike (plasmas). Sipas rregullores së 
mbrojtjes nga lagështia ndiqen kushtet bazë 
sipas DIN 4108-3 (Proçesi Glaser). Për një 
kontroll të saktë përdoren programet e 
simulimit me ndihmen e kompjuterit.Për 
zgjidhjet e rikonstruksionit të paraqitura në 
tabelën faqe 35, u zbatuan këto llogaritje dhe 
u vendosen përcaktimet mbi frenimin e 
avullit.
Bazë e këtyre llogaritjeve higrotemike janë  

treguesit fiziko-ndërtimorë  të materialit të 
produkteve Knauf, për të cilat përcaktimet e 
tabelës vlejnë vetëm për përdorimin e këtyre 
produkteve. 

Nëpërmjet jo izolimit nga ajri (konveksion) 
mund të krijohen sasi më të mëdha konden-
simi se sa nëpërmjet difuzionit. Për këtë 
arsye duhen parandaluar në mënyrë efektive  
rrymat nga prapa izolimit nëpërmjet bashki-
meve izoluese të vazhdueshme të shtresave 
ajër-izoluese (hermetike) në elementet 
konstruktivë në kufi të një njëra-tjetrës. 
(Zbatimi sipas DIN 4108-7).
Zonat e depërtimit të ajrit duhet gjithashtu të 
ngjiten hermetikisht.  Kutitë elektrike dhe 
rrjeti i instalimeve duhet të montohen në 
mënyrë hermetike ose parapëlqehet që në 
zonën e instalimeve të vendosen shtresa 
izoluese nga ajri. 
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Avull
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Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i brendshëm

Materiale termoizoluese

■

■

Mbrojtja nga lagështia

Sipas normës gjermane të zbatimit DIN 
4108-10 përshatet për izolimin e brend-
shëm të mureve të jashtme tipi i zbatimit WI. 
Si materiale termoizoluese në këtë 
broshurë vijnë në përdorim: 

Materiale izoluese prej pambuku mineral 
me vlera të vlerësuara të aftësisë së 
përcjellshmërisë termike λ = 0,04 W(mK) 
sipas DIN EN 13162: 2006-06 për veshjen 
e murit me konstruksion dhe

Materiale izoluese prej EPS (polisteroli) 
sipas DIN EN 13163: 2001-10 me vlera të 
vlerësuara të përcjellshmërisë termike λ = 
0,032 W((mK) sipas Liçencës së inspektio-
riatit të përgjithshëm të ndërtimit për 
shtresën izoluese të pllakave termike 
Knauf InTherm.  

Për tu mbrojtur nga krijimi i kondesimit në 
sipërfaqet e elementeve konstruktivë, është 
e domosdoshme, që tek marrja e masave për 
izolimin e brendshëm, aty ku është e 
nevojshme, të vendoset një shtresë 
difuzuese-frenuese me qëndrueshmëri të 
përshtatshme nga difuzioni i avujve. Për 
këtë, në rradhë të parë janë të përshtatshme 
shtresat plastike (plasmas). Sipas rregullores së 
mbrojtjes nga lagështia ndiqen kushtet bazë 
sipas DIN 4108-3 (Proçesi Glaser). Për një 
kontroll të saktë përdoren programet e 
simulimit me ndihmen e kompjuterit.Për 
zgjidhjet e rikonstruksionit të paraqitura në 
tabelën faqe 35, u zbatuan këto llogaritje dhe 
u vendosen përcaktimet mbi frenimin e 
avullit.
Bazë e këtyre llogaritjeve higrotemike janë  

treguesit fiziko-ndërtimorë  të materialit të 
produkteve Knauf, për të cilat përcaktimet e 
tabelës vlejnë vetëm për përdorimin e këtyre 
produkteve. 

Nëpërmjet jo izolimit nga ajri (konveksion) 
mund të krijohen sasi më të mëdha konden-
simi se sa nëpërmjet difuzionit. Për këtë 
arsye duhen parandaluar në mënyrë efektive  
rrymat nga prapa izolimit nëpërmjet bashki-
meve izoluese të vazhdueshme të shtresave 
ajër-izoluese (hermetike) në elementet 
konstruktivë në kufi të një njëra-tjetrës. 
(Zbatimi sipas DIN 4108-7).
Zonat e depërtimit të ajrit duhet gjithashtu të 
ngjiten hermetikisht.  Kutitë elektrike dhe 
rrjeti i instalimeve duhet të montohen në 
mënyrë hermetike ose parapëlqehet që në 
zonën e instalimeve të vendosen shtresa 
izoluese nga ajri. 



Izolimi ngjishet Stukim hermetik i fugave
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues - Izolim i brendshëm

Veçanërisht e rëndësishme tek izolimi i
brendshëm
Hermetizimi

Shtresat difuzuese-frenuese

 
 

Mbrojtja nga shiu rrebesh

 

Udhëzime mbi zbatimin dhe konstruksionin

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Të parandalohen rrymat prapa niveleve 
izoluese (konvenksion) (shiko gjithashtu faqe 
43).

Në skicat kryesore të treguara më poshtë 
nuk janë paraqitur shtresat avull-frenuese. 
Domosdoshmëria për vendosjen e shtresave 
avull-frenuese duhet gjithmonë të testohet 
dhe provohet në mënyrë kompjuterike për 
secilin rast (shembuj zgjidhjesh shiko 
Tabelën faqe 35). Shtresat avull-frenuese 
duhet të vendosen përpara shtresës 
izoluese dhe mundësisht pa boshlliqe.  
Trajtimi profesional i saktë i zonave të 
bashkimit duhet të zgjidhet nga projektuesi 
në varësi të kushteve lokale. Shtresat 
avull-frenuese duhet të vendosen hermeti -
kisht tek elementet konstruktivë kufitar.     

Mbrojtja nga shiu me rrebesh duhet të jetë 
funksionale, për ndryshe duhet të testohet me 
kompiuter bilanci i lagështisë në mur. Zgjidh-
jet e rikonstruksionit të paraqitura në tabelën 
(faqe 35), presupozojnë një mbrojtje funsion-
ale nga shiu me rrebesh.  

Kriteret e mëposhtme duhet ndiqen gjatë 
marrjes së masave të izolimit të brendshëm

Muri i jashtëm duhet të jetë i thatë 
(shtresat izoluese horizontale dhe 
vertikale që nuk priten).

Tek muret ekzistuese ndoshta duhet të 
largohen shtresat difuzuese-frenuese 
(p.sh bojë vaji) apo të perforohen.

Veçanërisht duhet të palnifikohet me 
kujdes marrja e masave për izolimin e 
brendshëm të mureve të jashtme të 
karabinasë, në mënyrë që të eleminohen 
dëmet nga lagështia sidomos në 
konstruksionet sensibël. Ketu janë për tu 
marrë parasysh këshillimet e buletinit 
teknik WTA “marrja e masave për 
izolimin e brendshëm”.

Në rast se muri ekzistues vuan nga 
lagështia/myku, duhet që më parë të 
kryhet një tharje dhe rikonstruksion i 
murit dhe më pas të vendoset izolimi i 
brendshëm. 

Për eleminimin dhe reduktimin e urave 
termike duhet të ndiqen udhëzimet e 
mëposhtme:

Shtresat izoluese duhet mundësisht të 
vendosen pa ndërprerje;

Profilet metalike të montohen pa u 
fiksuar në murin e jashtëm;

Hapësira ndërmjet profileve dhe murit të 
jashtëm të izolohet krejtësisht.

Të mënjanohet kontakti i pllakave të gipsit 
me elemetët konstruktivë të jashtëm;

Muret e brendshme që priten me muret e 
jashtme të mos lidhen direkt me to, por 
nëpërmjet një veshje muri me konstruk-
sion të pandërprerë ose një shtrese 
termoizoluese. Në rast se kërkohet 
zëizolim, pllakat e gipsit duhet të priten në 
bashkim.

Gjatë bashkimit të soletës ose mureve 
masive ndarëse, vendosen elementë ose 
shirita izolues të tjerë ose elementi 
konstruktiv i bashkuar izolohet 
plotësisht.

Shpatullat e dritares izolohen në të gjithë 
perimetrin, në mënyrë që të eleminohet 
krijimi i kondesimit dhe i mykut.    

Zgjidhjet konstruktive të paraqitura në këtë 
broshurë janë shembuj dhe vlejnë vetëm 
për situatën e bashkimit të treguar dhe 
shërbejnë si orientim i përgjithshëm.
Në rast se kemi devijime nga kushtet e 
dhëna, dizenjimi i konstruksionit të urave 
termike duhet të testohet, të rivlerësohet dhe 
eventualisht të rillogaritet nga një projek-
tues profesionist.
Zgjidhjet e bashkimeve të treguara në vijim 
janë paraqitje bazë. Detajet e zbatimit si 
p.sh fiksimet nuk janë treguar.Orientuese 
për detaje plotësuese janë të dhënat në 
Prospektet  teknike Knauf në versionin 
aktual.
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Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues - Izolim i brendshëm

Veçanërisht e rëndësishme tek izolimi i
brendshëm
Hermetizimi

Shtresat difuzuese-frenuese

 
 

Mbrojtja nga shiu rrebesh

 

Udhëzime mbi zbatimin dhe konstruksionin
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■

■

■
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■

Të parandalohen rrymat prapa niveleve 
izoluese (konvenksion) (shiko gjithashtu faqe 
43).

Në skicat kryesore të treguara më poshtë 
nuk janë paraqitur shtresat avull-frenuese. 
Domosdoshmëria për vendosjen e shtresave 
avull-frenuese duhet gjithmonë të testohet 
dhe provohet në mënyrë kompjuterike për 
secilin rast (shembuj zgjidhjesh shiko 
Tabelën faqe 35). Shtresat avull-frenuese 
duhet të vendosen përpara shtresës 
izoluese dhe mundësisht pa boshlliqe.  
Trajtimi profesional i saktë i zonave të 
bashkimit duhet të zgjidhet nga projektuesi 
në varësi të kushteve lokale. Shtresat 
avull-frenuese duhet të vendosen hermeti -
kisht tek elementet konstruktivë kufitar.     

Mbrojtja nga shiu me rrebesh duhet të jetë 
funksionale, për ndryshe duhet të testohet me 
kompiuter bilanci i lagështisë në mur. Zgjidh-
jet e rikonstruksionit të paraqitura në tabelën 
(faqe 35), presupozojnë një mbrojtje funsion-
ale nga shiu me rrebesh.  

Kriteret e mëposhtme duhet ndiqen gjatë 
marrjes së masave të izolimit të brendshëm

Muri i jashtëm duhet të jetë i thatë 
(shtresat izoluese horizontale dhe 
vertikale që nuk priten).

Tek muret ekzistuese ndoshta duhet të 
largohen shtresat difuzuese-frenuese 
(p.sh bojë vaji) apo të perforohen.

Veçanërisht duhet të palnifikohet me 
kujdes marrja e masave për izolimin e 
brendshëm të mureve të jashtme të 
karabinasë, në mënyrë që të eleminohen 
dëmet nga lagështia sidomos në 
konstruksionet sensibël. Ketu janë për tu 
marrë parasysh këshillimet e buletinit 
teknik WTA “marrja e masave për 
izolimin e brendshëm”.

Në rast se muri ekzistues vuan nga 
lagështia/myku, duhet që më parë të 
kryhet një tharje dhe rikonstruksion i 
murit dhe më pas të vendoset izolimi i 
brendshëm. 

Për eleminimin dhe reduktimin e urave 
termike duhet të ndiqen udhëzimet e 
mëposhtme:

Shtresat izoluese duhet mundësisht të 
vendosen pa ndërprerje;

Profilet metalike të montohen pa u 
fiksuar në murin e jashtëm;

Hapësira ndërmjet profileve dhe murit të 
jashtëm të izolohet krejtësisht.

Të mënjanohet kontakti i pllakave të gipsit 
me elemetët konstruktivë të jashtëm;

Muret e brendshme që priten me muret e 
jashtme të mos lidhen direkt me to, por 
nëpërmjet një veshje muri me konstruk-
sion të pandërprerë ose një shtrese 
termoizoluese. Në rast se kërkohet 
zëizolim, pllakat e gipsit duhet të priten në 
bashkim.

Gjatë bashkimit të soletës ose mureve 
masive ndarëse, vendosen elementë ose 
shirita izolues të tjerë ose elementi 
konstruktiv i bashkuar izolohet 
plotësisht.

Shpatullat e dritares izolohen në të gjithë 
perimetrin, në mënyrë që të eleminohet 
krijimi i kondesimit dhe i mykut.    

Zgjidhjet konstruktive të paraqitura në këtë 
broshurë janë shembuj dhe vlejnë vetëm 
për situatën e bashkimit të treguar dhe 
shërbejnë si orientim i përgjithshëm.
Në rast se kemi devijime nga kushtet e 
dhëna, dizenjimi i konstruksionit të urave 
termike duhet të testohet, të rivlerësohet dhe 
eventualisht të rillogaritet nga një projek-
tues profesionist.
Zgjidhjet e bashkimeve të treguara në vijim 
janë paraqitje bazë. Detajet e zbatimit si 
p.sh fiksimet nuk janë treguar.Orientuese 
për detaje plotësuese janë të dhënat në 
Prospektet  teknike Knauf në versionin 
aktual.



Prerje horizontale

Prerje vertikale

9

4

8

7

5

2 1 63

1 Sipërfaqe e rregullt e elementit konstruktiv
2 Këndi i ndërtesës
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i brendshëm

Mure të jashtme me izolim të brendshëm

Materialet izolues të përdorura
■ Knauf InTherm Pllakë termike: 
 Përcjellshmëria termike λ = 0,032 W/(mK)
 Trashësitë:
  d1  40 mm dhe 60 mm
 (shiko tabelë Mure ekzistuese fq.35)

■ Materiali izoluese për veshje të murit me konst.
 Përcjellshmëria termike λ = 0,040 W/(mK)
 Trashësitë:
 d1  40 mm deri 80 mm
 (shiko tabelë Mure ekzistuese fq.35)

■ Material izolues pë katin nën çati
  Përcjellshmëria termike λ = 0,035 W/(mK)

 Trashësitë: 
 d4  200 mm
 (≥ 120 mm Izolim midis trarëve
 +  ≥ 30 mm Izolim nën tra)
 (shiko tabelën kati nën çati ekzistuese fq,38)

■

Muri i jashtëm:
■ Mur i jashtëm monolit, masiv
 Përcjellshmëria termike λ ≤ 0,99 W/(mK) 
 Trashësia ≥ 240 mm

Rikonstruksioni energjitik kryhet nëpërmjet 
suvasë së thatë me pllaka termike, veshjes 
së murit me konstruksion të pafiksuar ose 
veshje muri të fiksuar ne murin ekzistues.

Sistemi Knauf W631 Knauf InTherm me 
pllakë termike, W625 dhe W623 Knauf 
Veshje munri me konstruksion janë bazuar 
në efektin të urave termike në mënyrë 
ekuivalente dhe të këmbyeshme. 

Elementët izolues Knauf InTherm dhe 
pllakat izoluese  për izolimin e soletave, 
shpatullat dhe arkitraun e dritareve

Prerje horizontale

Prerje vertikale

9

4

8

7

5

2 1 63

1 Sipërfaqe e rregullt e elementit konstruktiv
2 Këndi i ndërtesës
3 Bashkim me murin ndarës
4 Bashkim me soletën
5 Bashkim me soletën e bodrumit
6 Bashkim me dritare - Arkitra
7 Bashkim me dritare - Kutia e grilave
8 Bashkim me çati
9 Bashkim me çati
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i brendshëm

Mure të jashtme me izolim të brendshëm

Materialet izolues të përdorura
■ Knauf InTherm Pllakë termike: 
 Përcjellshmëria termike λ = 0,032 W/(mK)
 Trashësitë:
  d1  40 mm dhe 60 mm
 (shiko tabelë Mure ekzistuese fq.35)

■ Materiali izoluese për veshje të murit me konst.
 Përcjellshmëria termike λ = 0,040 W/(mK)
 Trashësitë:
 d1  40 mm deri 80 mm
 (shiko tabelë Mure ekzistuese fq.35)

■ Material izolues pë katin nën çati
  Përcjellshmëria termike λ = 0,035 W/(mK)

 Trashësitë: 
 d4  200 mm
 (≥ 120 mm Izolim midis trarëve
 +  ≥ 30 mm Izolim nën tra)
 (shiko tabelën kati nën çati ekzistuese fq,38)

■

Muri i jashtëm:
■ Mur i jashtëm monolit, masiv
 Përcjellshmëria termike λ ≤ 0,99 W/(mK) 
 Trashësia ≥ 240 mm

Rikonstruksioni energjitik kryhet nëpërmjet 
suvasë së thatë me pllaka termike, veshjes 
së murit me konstruksion të pafiksuar ose 
veshje muri të fiksuar ne murin ekzistues.

Sistemi Knauf W631 Knauf InTherm me 
pllakë termike, W625 dhe W623 Knauf 
Veshje munri me konstruksion janë bazuar 
në efektin të urave termike në mënyrë 
ekuivalente dhe të këmbyeshme. 

Elementët izolues Knauf InTherm dhe 
pllakat izoluese  për izolimin e soletave, 
shpatullat dhe arkitraun e dritareve
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■ Knauf Prospekti teknik W61

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Izolimi nga brenda

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

W625 Veshje muri me konstruks. të  pafiksuar

W623 Veshje muri me konstruks. të fiksuar

Shtresa e materialit izolues nuk ndërpritet 
nga një profil. Nuk krijohet asnjë urë 
termike në prerjen tip të tërthortë.  

Profili CW paraqet një urë termike në formë 
lineare brenda shtresës së materialit 
izolues. Për ta minimizuar këtë dhe për të 
eleminuar një ulje të temperaturës së 
sipërfaqes, duhet që profili vertikal CW të 
qëndroj pa kontakt me murin. Nëpërmjet 
izolimit të zonës ndërmjet murit dhe profilit 
vertikal rezultohet një rritje e mëtejshme e 
temperaturës së sipërfaqes Θsi. Gjatë këtij 
zbatimi nuk është e domosdoshme ndonjë 
marrje e veçantë në konsideratë e efektit të 
urave termike.   

Efekti i urave termike si rezultat i shkëputjes 
së profilit CD nga muri si dhe pjesa e urës 
termike në formë pike nga varësja direkte 
mund të neglizhohen. Megjithatë, për të 
mënjanuar zvogëlimin lokal të temperaturës 
së sipërfaqes në këtë zonë,  varësja direkte 
duhet  të fiksohet nën një shiriti izolues.   

Mur i jashtëm - Sipërfaqet e rregullta të elementit konstruktiv
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■ Knauf Prospekti teknik W61

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Izolimi nga brenda

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

W625 Veshje muri me konstruks. të  pafiksuar

W623 Veshje muri me konstruks. të fiksuar

Shtresa e materialit izolues nuk ndërpritet 
nga një profil. Nuk krijohet asnjë urë 
termike në prerjen tip të tërthortë.  

Profili CW paraqet një urë termike në formë 
lineare brenda shtresës së materialit 
izolues. Për ta minimizuar këtë dhe për të 
eleminuar një ulje të temperaturës së 
sipërfaqes, duhet që profili vertikal CW të 
qëndroj pa kontakt me murin. Nëpërmjet 
izolimit të zonës ndërmjet murit dhe profilit 
vertikal rezultohet një rritje e mëtejshme e 
temperaturës së sipërfaqes Θsi. Gjatë këtij 
zbatimi nuk është e domosdoshme ndonjë 
marrje e veçantë në konsideratë e efektit të 
urave termike.   

Efekti i urave termike si rezultat i shkëputjes 
së profilit CD nga muri si dhe pjesa e urës 
termike në formë pike nga varësja direkte 
mund të neglizhohen. Megjithatë, për të 
mënjanuar zvogëlimin lokal të temperaturës 
së sipërfaqes në këtë zonë,  varësja direkte 
duhet  të fiksohet nën një shiriti izolues.   



Mur i jashtëm në zonën e këndit të ndërtesës
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■ Knauf Prospekt teknik W61 Knauf Suva e
e thatë dhe veshje muri me konstruksion 

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoziolim - Izolim i brendshëm

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

W625 Veshje muri me konst. e pa filsuar
W623 Veshje muri me konstruksion i fiksuar 

Për të mënjanuar kontaktin ndërmjet 
pllakës së gipsit të pllakës termike të 
pandërprerë me murin e jashtëm, për të 
realizuar një ndarjen termike vendoset një 
shirit izolues.  

Rikonstruksioni zbatohet me një profil për 
këndet e brendshëm. Përveç kësaj monto-
het ndërmjet murit të tullës dhe profilit CW 
një shirit izolues.
Ky zbatim redukton pjesën e urave termike 
të kushtëzuar nga materiali në kënde dhe 
paraqet një variant energjitik optimal.

Mur i jashtëm në zonën e këndit të ndërtesës
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■ Knauf Prospekt teknik W61 Knauf Suva e
e thatë dhe veshje muri me konstruksion 

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoziolim - Izolim i brendshëm

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

W625 Veshje muri me konst. e pa filsuar
W623 Veshje muri me konstruksion i fiksuar 

Për të mënjanuar kontaktin ndërmjet 
pllakës së gipsit të pllakës termike të 
pandërprerë me murin e jashtëm, për të 
realizuar një ndarjen termike vendoset një 
shirit izolues.  

Rikonstruksioni zbatohet me një profil për 
këndet e brendshëm. Përveç kësaj monto-
het ndërmjet murit të tullës dhe profilit CW 
një shirit izolues.
Ky zbatim redukton pjesën e urave termike 
të kushtëzuar nga materiali në kënde dhe 
paraqet një variant energjitik optimal.



Muri i jashtëm në zonën e murit ndarës
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■ Knauf Prospekti teknik W61 Knauf Suva e
thatë dhe veshje muri me konstruksion

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Izolim nga brenda

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
pllaka termike

W625 Veshje muri me konst.e pafiksuar
W623 Veshje muri me konst. e fiksuar direkt

Bashkimi i murit ndarës - pllaka termike, në 
të cilën muri ndarës bashkohet, duhet të 
ofrojë gjithnjë një nivel izolimi të pa 
ndërprerë. Për të përmbushur kërkesat 
teknike të zërit, duhet që rruga e 
transmetimit të zërit të ndërpritet tek 
shtresa e pllakës në zonën e bashkimit.

Veshja duhet të ndahet në mënyrë konstruk-
tive. Bashkimi i murit ndarës zbatohet me 
profil për këndet e brendshme. Nëpërmjet 
kësaj arrihet një shtresë izoluese e pandër-
prerë në zonën e bashkimit.
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■ Knauf Prospekti teknik W61 Knauf Suva e
thatë dhe veshje muri me konstruksion

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Izolim nga brenda

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
pllaka termike

W625 Veshje muri me konst.e pafiksuar
W623 Veshje muri me konst. e fiksuar direkt

Bashkimi i murit ndarës - pllaka termike, në 
të cilën muri ndarës bashkohet, duhet të 
ofrojë gjithnjë një nivel izolimi të pa 
ndërprerë. Për të përmbushur kërkesat 
teknike të zërit, duhet që rruga e 
transmetimit të zërit të ndërpritet tek 
shtresa e pllakës në zonën e bashkimit.

Veshja duhet të ndahet në mënyrë konstruk-
tive. Bashkimi i murit ndarës zbatohet me 
profil për këndet e brendshme. Nëpërmjet 
kësaj arrihet një shtresë izoluese e pandër-
prerë në zonën e bashkimit.



Mur i jashtëm në zonën e murit ndarës
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■ Knauf Prospekt teknik W61 Knauf Suva e 
thatë dhe veshje muri me konst.

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i brendshëm

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

  

W623 Veshje muri me konst. e fiksuar direkt
W625 Veshje muri i pa fiksuar

Mur i tullës i brendshëm me një përcjellsh-
mëri termike deri λIW ≤ 0,43 W/(mK) bashkë me 
shiritat e pllakave termike duhet të ngjiten 
me shirita pllake termike në një gjerësi ≥500 
mm  në mënyrë të ngjashme me vendosjen e 
pllakës termike në murin e jashtëm.
Për një përcjellshmëri termike të murit të 
brendshëm prej λIW  >0,43 W/(mK) kjo masë 
duhet të parashikohet në të gjithë gjatësinë e 
murit të brendshëm.
Kushti: λIW ≤ λAW

Formimi i këndit në mënyrë të ngjashme si 
këndi i ndërtesës faqe 47
      

Veshja e murit të brendshëm kryhet në 
mënyrë të ngjashme me përshkrimin e 
mësipërm, vetëm se me veshje muri me 
konstruksion kërkon edhe një profil për këndet 
e brendshme sipas këndit të ndërtesës faqe 
47. Varëset direkte duhet të fiksohen me një 
shiriti izolues.
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■ Knauf Prospekt teknik W61 Knauf Suva e 
thatë dhe veshje muri me konst.

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i brendshëm

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

  

W623 Veshje muri me konst. e fiksuar direkt
W625 Veshje muri i pa fiksuar

Mur i tullës i brendshëm me një përcjellsh-
mëri termike deri λIW ≤ 0,43 W/(mK) bashkë me 
shiritat e pllakave termike duhet të ngjiten 
me shirita pllake termike në një gjerësi ≥500 
mm  në mënyrë të ngjashme me vendosjen e 
pllakës termike në murin e jashtëm.
Për një përcjellshmëri termike të murit të 
brendshëm prej λIW  >0,43 W/(mK) kjo masë 
duhet të parashikohet në të gjithë gjatësinë e 
murit të brendshëm.
Kushti: λIW ≤ λAW

Formimi i këndit në mënyrë të ngjashme si 
këndi i ndërtesës faqe 47
      

Veshja e murit të brendshëm kryhet në 
mënyrë të ngjashme me përshkrimin e 
mësipërm, vetëm se me veshje muri me 
konstruksion kërkon edhe një profil për këndet 
e brendshme sipas këndit të ndërtesës faqe 
47. Varëset direkte duhet të fiksohen me një 
shiriti izolues.
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■ Knauf Prospekti teknik W61 Knauf Suva e
thatë dhe veshje muri me konstruksion

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike
W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W623 Veshje muri me konst. i fiksuar

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllakë termike
W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W623 Veshje muri me konst. i fiksuar direkt

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Izolim i brendshëm

Soletë betoni:
Zgjidhja optimale termike kërkon që gje-
rësia e soletës, këndi i sipërm dhe i 
poshtëm i soletës të mbulohen secila nga 
pjesa e jashtme e murit me shirit izolues λ 
= 0,035 W/(mK), të paktën 350 mm nga 
këndi i soletës . Gjithashtu është për tu 
parashikuar vendosja e elemeneve termike 
Knauf InTherm ne pjesën e poshtme të 
soletës si dhe ndarjet termike ndëmjet 
izolimit të brendshëm dhe shtresës së 

Soletë betoni i pa termoizoluar në anën e 
jashtëme me shirit izolues:
Me element termoizolues Knauf InTherm në 
pjesën e poshtme të tavanit (soletës). 
Ndarje termike ndërmjet izolimit të brend-
shëm dhe tavanit me anë të shiritave 
izolues.
Nuk ka vlerë ekuivalente me DIN 4108 
Aneksi 2, por është një zgjidhje optimale 
për këtë variant të zbatuar. Temperatura e 
kërkuar e sipërfaqes nuk ndryshon në asnjë 
vend.
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■ Knauf Prospekti teknik W61 Knauf Suva e
thatë dhe veshje muri me konstruksion

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike
W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W623 Veshje muri me konst. i fiksuar

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllakë termike
W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W623 Veshje muri me konst. i fiksuar direkt

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Izolim i brendshëm

Soletë betoni:
Zgjidhja optimale termike kërkon që gje-
rësia e soletës, këndi i sipërm dhe i 
poshtëm i soletës të mbulohen secila nga 
pjesa e jashtme e murit me shirit izolues λ 
= 0,035 W/(mK), të paktën 350 mm nga 
këndi i soletës . Gjithashtu është për tu 
parashikuar vendosja e elemeneve termike 
Knauf InTherm ne pjesën e poshtme të 
soletës si dhe ndarjet termike ndëmjet 
izolimit të brendshëm dhe shtresës së 

Soletë betoni i pa termoizoluar në anën e 
jashtëme me shirit izolues:
Me element termoizolues Knauf InTherm në 
pjesën e poshtme të tavanit (soletës). 
Ndarje termike ndërmjet izolimit të brend-
shëm dhe tavanit me anë të shiritave 
izolues.
Nuk ka vlerë ekuivalente me DIN 4108 
Aneksi 2, por është një zgjidhje optimale 
për këtë variant të zbatuar. Temperatura e 
kërkuar e sipërfaqes nuk ndryshon në asnjë 
vend.
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Muri i jashtëm - në zonën e soletës së drurit

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike
W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W623 Veshje muri me konst. i fiksuar direkt

  

Mur i jashtëm - në zonën e soletës 
së bodrumit
W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike
W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W623 Veshje muri me konst. i fiksuar

■ Knauf Prospekti teknik W61 Knauf Suva e
thatë dhe veshje muri me konstruksion

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i brendshëm

Soletë me trarë druri:
Zgjidhje optimale me elementë izolues ekstra 
Knauf In Therm në pjesën e poshtme të tavanit 
(soletës). Në rast se zona për rreth traut të drurit 
është e izoluar plotësisht, mund të hiqet dorë nga 
vendosja e elementit izolues Knauf InTherm. 
Ndërprerjet termike ndërmjet izolimit të 
brendshëm dhe shtresës së dyshemesë si dhe 
ndërmjet izolimit të brendshëm dhe shtresës së 
dyshemesë kryhet me anë të shiritave izolues. 

Soletë betoni në tavanin e bodrumit:
Shtresa termoizoluese e soletës së betonit duhet 
të vendoset nën shtresën  zëizoluese nga 
goditjet.
Kërkohet një ndërprerje termike si ndërmjet 
izolimit të brendshëm dhe shtresës së dyshem-
esë, ashtu edhe ndërmjet izolimit të brendshëm 
dhe soletës së betonit me anë të shiritave izolues. 
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Bashkimi me dritaren - Shpatullimi 

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

Bashkim me dritaren- Kutia e grilës

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllakë termike

Bashkim me dritaren- Kutia e grilës

W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
Pllaka termike

■ Knauf Prospekti teknik W61

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoziolim - Izolim i brendshëm

*) Koeficienti i përcjellshmërisë termike Uf�  = 1,55 W/(m²K)

Izolimi në shpatullat e driares kryhet në të 
gjithë perimetrin me elementët e veçantë 
Knauf InTherm Pllaka termike për shpatullim. 
Pllaka termike lihet jashtë në masën e trashë-
sisë së elementit izolues për shpatullim. 

Izolimi i shpatullave të dritares brenda, kryhet me 
Knauf InTherm Pllakë termike 40 mm.
Jashtë, në zonën e arkitraut prej betoni dhe 
kutisë së grilës, përdoren pllakat e lehta me fibër 
druri ≥ 20 mm 

Kuti grile me 
ajrim të dobët

Izolimi i shpatullave të dritares kryhet me Knauf 
InTherm Pllakë termike 40 mm, pa izolimin nga 
jashtë me pllakë të lehtë me fibër druri.
Nuk ka vlerë ekuivalence me DIN 4108 Aneksi 2, 
por është zgjidhje termike optimale për këtë 
variant të zbatuar. Temperatura e kërkuar e 
sipërfaqes nuk bie në asnjë vend.
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gjithë perimetrin me elementët e veçantë 
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sisë së elementit izolues për shpatullim. 

Izolimi i shpatullave të dritares brenda, kryhet me 
Knauf InTherm Pllakë termike 40 mm.
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druri ≥ 20 mm 
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Izolimi i shpatullave të dritares kryhet me Knauf 
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variant të zbatuar. Temperatura e kërkuar e 
sipërfaqes nuk bie në asnjë vend.
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Bashkimi i tërthortë i çatisë me murin

W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W623 Veshje muri me konst. i fiksuar
W631 Suva e thatë me pllaka termike  
Knauf in Therm

Izolimi nën trarët e çatisë  ≥ 30 mm

Bashkim gjatësor i çatisë me murin

W623 Veshje muri me kosnt. e fiksuar
W625 Veshje muri me konst. i pa fiksuar
W631 Suva e thatë me Knauf InTherm
pllaka termike

Izolimi nën trarët e çatisë ≥ 30 mm

■ Knauf Prospekti teknik W61 Knauf suva
e thatë dhe veshje muri me konst.

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Izolim i brendshëm

Në këtë rast veshja e soletës nën-çati 
përplaset në veshjen e murit me konstruk-
sion ose pllakën termike të pandërprerë në 
zonën e bashkimit çati/mur.

Distanca nga akset e profileve CD të veshjes 
së soletës nën-çati duhet të jetë 500 mm

Shtresa e pllakës së izolimit të brendshëm 
dhe veshja e soletës nën-çati përplasen në 
zonën e bashkimit çati/mur dhe jo deri tek 
shtresa e izolimit nën trarin e nën-çatisë apo 
deri tek Ringanker.

Distanca nga akset e trarëve të çatisë 600 
mm, lartësia Ringanker ≤ 150 mm.  
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Rikonstruksion për elementët konstruktivë ekzistues

Izolim i jashtëm

Zonat e zbatimit të izolimit të jashtëm

■

■

■
 

■

■

■

■

■

■

Izolimi i jashtëm përshtatet për 
përmirësimin e mëtejshëm energjitik të 
elementëve konstruktivë të jashtëm, 
veçanërisht nën aspektet e mëposhtëme: 

Gjatë rinovimit të suvasë së jashtme 
ofrohet aplikimi i një izolimi të jashtëm 
pasi p.sh. skelat duhet domosdosh-
mërisht të montohen dhe lyerja e fasadës 
gjithashtu është e domosdoshme të 
kryhet.

Me izolimin e jashtëm mund të krijohet një 
mbulesë të ndërtesës vazhdimisht të 
izoluar . Shtresa izoluese shtrihet mbi të 
gjitha pikat e dobta dhe mbulon urat 
termike.

Izolimi i jashtëm sipas këndvështrimeve 
fiziko-ndërtimore, ka përparësi më  të
madhe, pasi elementët konstruktivë 
ndodhen në zonën e brendshme të 
ngrohtë dhe kështu shkaktohen luhatje të 
vogla të temperaturës në murin e fasadës.

Izolimi i jashtëm mbron nga nxehtësia e 
verës, dhe kështu ambjentet qëndrojnë të 
freskëta.

Gjatë aplikimit të një izolimi të brend-
shëm, nuk preket hapsira e brendshme. 
Nuk humbet sipërfaqe e vlefshme e 
shfrytëzueshme banimi.

Me izolimin e jashtëm, zgjidhjet ekono-
mike janë të mundshme, pasi mund të 
zbatohen trashësi të ndryshme shtrese 
izoluese sipas nivelit të kërkesës së 
dëshëruar energjitike.

Në dimër muret masive gjatë nxehjes 
bëhen akumulues ngrohtësie, të cilën e 
lëshojnë në ambjent pak nga pak, kur 
temperatura e ambjentit bie.

Nuk ka asnjë problem fiziko-ndërtimor, 
pasi pika e kondesimit gjithnjë përfundon 
jashtë konstruksionit të murit dhe nuk 
mund të ndodhë krijimi i lagështisë.

Një izolim i jashtëm i matur mirë krijon në 
ambjentin e brendshëm sipërfaqe muri të 
ngrohtë.54
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Rikonstruksion për elementët konstruktivë ekzistues
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izoluese sipas nivelit të kërkesës së 
dëshëruar energjitike.

Në dimër muret masive gjatë nxehjes 
bëhen akumulues ngrohtësie, të cilën e 
lëshojnë në ambjent pak nga pak, kur 
temperatura e ambjentit bie.

Nuk ka asnjë problem fiziko-ndërtimor, 
pasi pika e kondesimit gjithnjë përfundon 
jashtë konstruksionit të murit dhe nuk 
mund të ndodhë krijimi i lagështisë.

Një izolim i jashtëm i matur mirë krijon në 
ambjentin e brendshëm sipërfaqe muri të 
ngrohtë.
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktiv ekzistues

Izolim i jashtëm
si Sistem termozolues i integruar 

■

■

■

Sistemi termoizolues i integruar përbëhet 
nga një shtresë izoluese prej pambuku 
mineral (lesh guri), polisteroli ose 
fibër-druri. Shtresat termoizoluese ngjiten 
mbi sipërfaqen me anë të një llaçi ngjitës 
dhe ndoshta fiksohen me upa dhe mbulo-
hen me një rrjetë dhe një suva përfundimtare 
si suva për fasadë. Sipas normës gjermane 
DIN 4108-10, Sistemet termoizoluese të 
integruara i takojnë zonës së aplikimit WAP 
(izolimi i jashtëm i murit nën suva).

Shtresat izoluese:

Material izolues prej EPS sipas DIN EN 
13163 me vlera të matura λ=0,035 
W/(mK) dhe 0,040 W/(mK) 

Material izolues prej pambuku mineral 
(lesh guri sipas DIN EN 13162 me vlerë 
të matur λ=0,036 W/(mK)

Material izolues prej fibër-druri sipas DIN 
EN 13171 me një vlerë të matur λ=0,045 
W/(mK)

Sistemi termoizolues i integruar mbron 
murin e jashtëm ekstra ndaj rreshjeve të 
shiut, faktorëve mjedisor, ujit të spërkatur 
dhe lagështisë. Referuar arsyetimit fiziko-
ndërtimor gjatë marrjes së masave për 
izolimin e jashtëm nuk nevojiten të merren 
masa mbrojtëse në lidhje me rrezikun e 
formimin të kondesimit në brendësi të 
elementit konstruktiv. 

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktiv ekzistues

Izolim i jashtëm
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■
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integruara i takojnë zonës së aplikimit WAP 
(izolimi i jashtëm i murit nën suva).

Shtresat izoluese:

Material izolues prej EPS sipas DIN EN 
13163 me vlera të matura λ=0,035 
W/(mK) dhe 0,040 W/(mK) 

Material izolues prej pambuku mineral 
(lesh guri sipas DIN EN 13162 me vlerë 
të matur λ=0,036 W/(mK)

Material izolues prej fibër-druri sipas DIN 
EN 13171 me një vlerë të matur λ=0,045 
W/(mK)

Sistemi termoizolues i integruar mbron 
murin e jashtëm ekstra ndaj rreshjeve të 
shiut, faktorëve mjedisor, ujit të spërkatur 
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formimin të kondesimit në brendësi të 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- Zgjidhje konstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i jashtëm

Udhëzime mbi zbatimin dhe konstruksioni

■

■

■

Për eleminimin apo reduktimin e urave 
termike duhet të kihen kujdes parimet e 
mëposhtme:

Shtresat izoluese duhet të vendosen 
ngjeshur me njëra-tjetrën. Fugat e hapura 
duhet të mbyllen me material izolues të 
përshtatshëm.

Bashkimet (p.sh. dritare, dyer) duhet të 
prodhohen në mënyrë profesionale, të 
izoluara nga era dhe reshjet e shiut.

Rrezet e diellit thithen shumë nga 
sipërfaqet shumë të errta, duke i mbi 
ngrohur ato; prandaj duhet qe vlera e 
relative e ngjyrës së shtresës përfundim-
tare e fasadës të mos jetë nën 30.

Zgjidhjet konstruktive të paraqitura në këtë 
broshurë janë shembuj dhe vlejnë vetëm 
për situatën e bashkimit të treguar dhe 
vlejnë për orientim të përgjithshëm.
Në rast të devijimit të kushteve, krijimi i 
urave termike duhet të kontrollohet nga një 
profesionist, të rivlerësohet dhe eventualisht 
gjithashtu të rillogaritet.

Zgjidhjet e mëposhtme të treguara janë 
paraqitje bazë. Detajet e zbatimit si p.sh. 
fiksimet nuk tregohen.

Shtresat difuzuese-frenuese
Në detajet e treguara në vijim nuk paraqiten 
asnjë shtresë avull-frenuese/izoluese. 
Domosdoshmëria e përdorimit të saj duhet 
që gjithmonë brenda korrnizave të 
planifikimit të marrjes së masave, të rilloga-
ritet dhe provohet për çdo rast. Shtresat 
avull-frenuese/izoluese duhet të ngjiten 
mundësisht pa krijuar asnjë të carë. 56
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Termoizolim- Zgjidhje konstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i jashtëm
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Në detajet e treguara në vijim nuk paraqiten 
asnjë shtresë avull-frenuese/izoluese. 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i jashtëm

Muret e jashtme me izolim të jashtëm

Materialet izoluese që përdoren
■ Styropor® Nut&Feder (mashkull-femër)

 Përçueshmëria termike λ = 0,035 W/(mK)
 Trashësitë:
 d2  100 mm dhe 200 mm
 (shiko tabelën mure ekzistuese faqe 36)

■ Materiale izoluese për soletën e katit të sipërm
 Knauf Shtresa izoluese

 Trashësitë: 
 d3  120 mm deri 180 mm
 (shiko tabelën tavane ekzistuese faqe 37) 

■ Materiale izoluese për katin nënçati
 Knauf Insulation

 Trashësitë: 
 d4  200 mm 
 (140 mm ndërmjet trarëve
 + 60 mm nën tra)
 (shiko tabelën nënçati ekzistuese faqe 38)

■ Materiale izoluese për pjesën e poshtme të
 soletës së bodrumit

  Knauf Dämmstoffe

 Trashësitë: 60 mm 

Muri i jashtëm
Përçueshmëria termike shiko tabelën fq.36
Viti i ndërtimit 1949-1968
Trashësitë 240 mm - 300 mm

Rikonstruksioni energjitik rezulton përmes 
një sistemi termoizolues të integruar. 

 Përcueshmëria termike λ = 0,035 W/(mK)

 Përçueshmëria termike λ = 0,035 W/(mK)

 Përcueshmëria termike λ = 0,035 W/(mK)
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Termoizolim - Zgjidhje rikonstruksioni për elementët konstruktivë ekzistues

Izolimi i jashtëm

Muret e jashtme me izolim të jashtëm

Materialet izoluese që përdoren
■ Styropor® Nut&Feder (mashkull-femër)

 Përçueshmëria termike λ = 0,035 W/(mK)
 Trashësitë:
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Viti i ndërtimit 1949-1968
Trashësitë 240 mm - 300 mm
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Mur i jashtëm ne zonën e këndit të ndërtesës

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitja bazë- horizontale - Dimensionet në mm

240 - 300
Jashtë brenda - i ngrohur

A AW

A
AW

si

Suva e brendëshme

Mur tulle/ betoni

d2

Suva e vjetës

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

Pikë referimi

1

58

7

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

Kënd i jashtëm i ndërtesës

Ambjenti i brendshëm i ngrohur

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izolues të integruar:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e mureve - përfshirë Beton

Mur i jashtëm ne zonën e këndit të ndërtesës

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitja bazë- horizontale - Dimensionet në mm

240 - 300
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A AW

A
AW
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Suva e brendëshme
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d2

Suva e vjetës
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

Kënd i jashtëm i ndërtesës

Ambjenti i brendshëm i ngrohur

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izolues të integruar:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e mureve - përfshirë Beton

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm ne zonën e soletës së katit

si
DIN 4108
Beiblatt 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

brenda- i ngrohurjashtë

Suva e brendshme

Të gjitha llojet e soletave përfshirë beton

240 - 300

A
AW

Suva e jashtme

si,1

si,2

Mur tulle,

brenda - i ngrohur

 1,1 W/(mK)

Mur tulle,
 1,1 W/(mK)

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

Soletë

Ambjenti i brendshëm i ngrohur

Informacione shtesë mbi sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave - përfshirë beton
■Mur tulle λ ≤ 1,1 W/(mK)

Mur i jashtëm ne zonën e soletës së katit

si
DIN 4108
Beiblatt 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm
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A
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brenda - i ngrohur

 1,1 W/(mK)

Mur tulle,
 1,1 W/(mK)
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

Soletë

Ambjenti i brendshëm i ngrohur

Informacione shtesë mbi sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave - përfshirë beton
■Mur tulle λ ≤ 1,1 W/(mK)

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e soletës së bodrumit Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

brenda - i pa ngrohur

jashtë brenda - i ngrohur

Mur tulle/ Betoni

Mur tulle
Suva e brendshme

Knauf Brio 18 mm
Izolim EPS 20 mm,

Izolim EPS 60 mm,

Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton

30
0

30
0

240 - 300

si

i pa ndërprerë

A
AW

si

si

Soletë
OK

Suva e vjetër
KNAUF MARMORIT Quix bashkues për xokeol

KNAUF MARMORIT WARM-WAND

Soletë
OK

Soletë
OK

A G

 0,04 W/(mK)

 0,04 W/(mK)

Pikë referimi

jashtë

3

si
DIN 4108
Aneksi 2

3

Veshja e xokolit         mm - OK Soletë tavani 

Veshje e xokolit            mm - OK Soletë 3 Veshje e xokelës            mm - OK Soletë

±0

003+003-

d2

d2 2/3
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

Xokol

Soleta e bodrumit e izoluar nga poshtë

Ambjenti i bodrumit i pa ngrohur

Shpjegime:
■ Veshja e xokolit ±0 = OK Soletë
 Variante me lartësi veshje
 +300 mm / ±0 / -300 mm 
 janë ekuivalente
■ Izolimi i xokolit  min 750 mm nën OK 

Soletë
■

Informacione të tjera mbi sistemet termo-
izoluese
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjithë llojet e soletave - përfsh. beton
■ Mur bodrumi:
 Të gjitha e muret përfshirë beton
■ Mur i katit përdhe: 
 Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

Bashkimi i xokolit  duhet të jetë  termik-
isht i  shkëputur. Eshtë e deturueshme 
zbatimi me KNAUF MARMORIT MORIT 
Quix Bashkues për xokel
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

Xokol

Soleta e bodrumit e izoluar nga poshtë

Ambjenti i bodrumit i pa ngrohur

Shpjegime:
■ Veshja e xokolit ±0 = OK Soletë
 Variante me lartësi veshje
 +300 mm / ±0 / -300 mm 
 janë ekuivalente
■ Izolimi i xokolit  min 750 mm nën OK 

Soletë
■

Informacione të tjera mbi sistemet termo-
izoluese
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjithë llojet e soletave - përfsh. beton
■ Mur bodrumi:
 Të gjitha e muret përfshirë beton
■ Mur i katit përdhe: 
 Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

Bashkimi i xokolit  duhet të jetë  termik-
isht i  shkëputur. Eshtë e deturueshme 
zbatimi me KNAUF MARMORIT MORIT 
Quix Bashkues për xokel

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



innen - unbeheizt

jashtë brenda - i ngrohur

Mur tulle/ betoni

Mur tulle

Suva e vjetër

Suva e brendshme

Knauf Brio 18 mm
Izolim EPS 40 mm,

240 - 300

si

Alle Deckenarten - einschl. Beton

si

si
Soletë
OK

Soletë
OK

Soletë
OK

A G

A
AW

Pikë referimi
 0,04 W/(mK)

KNAUF MARMORIT Quix Bashkues pës xokel
KNAUF MARMORIT WARM-WAND

jashtë

3

si
DIN 4108
Aneksi 2

Mur i jashtëm në zonën e soletës së bodrumit

3 3

Veshja e xokolit        mm - OK Soletë

Veshje e xokolit         mm - OK Soletë Veshje e xokolit            mm - OK Soletë

±0

003+003-

d2

Paraqitje bazë bazë - vertikale - Dimensionet në mm

d2 2/3

30
0

30
0

61

7

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

Xokol

Soletë bodrumi e izoluar nga lart

Ambjenti i bodrumit i pa ngrohur

Shpjegime:
■ Veshje xokoli ± 0 = OK Soletë
 Variantet me lartësi veshje
 +300 mm / ±0 / -300 mm 
 janë ekuivalente
■ Izolimi i xokolit minim. 750 mm nën OK 

soletë
■

Informacione shtesë mbi Sistemet
termoizolues të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Mur bodrumi: 
 Të gjitha llojet e murit - përfsh. beton
■ Mur në katin përdhe: 
 Të gjitha llojet e murit - përveç beton

Bashkimet e xokolit duhet të jenë 
termikisht të shkëputur. Eshtë e 
detyrueshme zbatimi me KNAUF 
MARMORIT Quix. 

innen - unbeheizt

jashtë brenda - i ngrohur

Mur tulle/ betoni

Mur tulle

Suva e vjetër

Suva e brendshme

Knauf Brio 18 mm
Izolim EPS 40 mm,

240 - 300

si

Alle Deckenarten - einschl. Beton

si

si
Soletë
OK

Soletë
OK

Soletë
OK

A G

A
AW

Pikë referimi
 0,04 W/(mK)

KNAUF MARMORIT Quix Bashkues pës xokel
KNAUF MARMORIT WARM-WAND

jashtë

3

si
DIN 4108
Aneksi 2

Mur i jashtëm në zonën e soletës së bodrumit

3 3

Veshja e xokolit        mm - OK Soletë

Veshje e xokolit         mm - OK Soletë Veshje e xokolit            mm - OK Soletë

±0

003+003-

d2

Paraqitje bazë bazë - vertikale - Dimensionet në mm

d2 2/3

30
0

30
0

61

7

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

Xokol

Soletë bodrumi e izoluar nga lart

Ambjenti i bodrumit i pa ngrohur

Shpjegime:
■ Veshje xokoli ± 0 = OK Soletë
 Variantet me lartësi veshje
 +300 mm / ±0 / -300 mm 
 janë ekuivalente
■ Izolimi i xokolit minim. 750 mm nën OK 

soletë
■

Informacione shtesë mbi Sistemet
termoizolues të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Mur bodrumi: 
 Të gjitha llojet e murit - përfsh. beton
■ Mur në katin përdhe: 
 Të gjitha llojet e murit - përveç beton

Bashkimet e xokolit duhet të jenë 
termikisht të shkëputur. Eshtë e 
detyrueshme zbatimi me KNAUF 
MARMORIT Quix. 

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë- vertikale - Dimensionet në mm

240 - 300
jashtë brenda - i ngrohur

Suva e vjetër

Izolim pambuk mineral
Pllakë Knauf 12,5 mm

Dysheme e gatshme Knauf

Veshje muri me konst.
Knauf Profil CD

brez - i ngrohur

Pllakë Knauf 12,5 mm

Mur tulle

A D

A
AW

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

si

Alle Deckenarten - einschl. Beton

Izolimi 
pambuk mineral

 

Brez betoni

p.sh. Brio 18 mm

Pikë referimi

4

d2

d4

62

7

Çati me trarë horizontalë

Bashkim gjatësor i çatisë me 
veshjen e murit me pllakë gipsi

Ambjenti nën-çati i ngrohur

Shpjegime:
■ Variante me/ose Kniestock janë 

 ekuivalente

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- izolim i jashtëm

Informacione shtresë mbi Sistemet
termoizoluese:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë- vertikale - Dimensionet në mm

240 - 300
jashtë brenda - i ngrohur

Suva e vjetër

Izolim pambuk mineral
Pllakë Knauf 12,5 mm

Dysheme e gatshme Knauf

Veshje muri me konst.
Knauf Profil CD

brez - i ngrohur

Pllakë Knauf 12,5 mm

Mur tulle

A D

A
AW

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

si

Alle Deckenarten - einschl. Beton

Izolimi 
pambuk mineral

 

Brez betoni

p.sh. Brio 18 mm

Pikë referimi

4

d2

d4

62

7

Çati me trarë horizontalë

Bashkim gjatësor i çatisë me 
veshjen e murit me pllakë gipsi

Ambjenti nën-çati i ngrohur

Shpjegime:
■ Variante me/ose Kniestock janë 

 ekuivalente

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim- izolim i jashtëm

Informacione shtresë mbi Sistemet
termoizoluese:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

jashtë

Izolim pambuk mineral 60 mm,

Veshje muri me konst. me
Pllakë Knauf 12,5 mm

Mur tulle

brenda - i ngrohur

Mur tulle

jashtë brenda - i ngrohur

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

Izolues EPS 160 mm,

160

brenda - i pa ngrohur

brenda - i pa ngrohur

240 - 300

Izolim pambuk mineral 140 mm,

Brez betoni

A D

A
AW

Pikë referimi

si

Suva e vjetër

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

Të gjitha llojet e soletave - përveç beton

Profil CD Knauf

A D

A
AW

Pikë referimi

si

Suva e vjetër

Të gjitha llojet e soletave - përveç betoni

240 - 300

 0,035 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

Knauf Brio 18 mm 
Izolues EPS

 0,035 W/(mK)

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

4

4

si
DIN 4108
Aneksi 2

d3

d2

d3

d2

63

7

Çati me tra të pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë me 
veshjen e murit me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i ngrohur

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

Tra çatie

Bashkim gjatësor i çatisë pa
veshje muri me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i pangrohur

Informacionet shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave dhe mureve
- përveç beton

■ Kërkesat për soletat me beton:
 

■

■

Këshillim:

Për të arritur një konformitet sipas DIN 
4108 Aneksi 2, tek soletat e betonit, 
është e domosdoshme një izolues në 
nivelin e çatisë.

Të gjitha llojet e soletave dhe mureve  
përveç betonit
Kërkesat për soletën e betonit:
Për të arritur konformitetin sipas DIN 
4108 Aneksi 2, tek soletat e betonit, 
është e domosdoshme një izolues në 
nivelin e çatisë.

Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm i 
pjesës së sipërme  (shtresa e përdorshme) të soletës me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin teknik 
Knauf F12) ose të montohet  dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e dyshemesë, në 
rast të ndërtimit të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke montuar një shtresë 
tjetër Brio 18 . 

Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

jashtë

Izolim pambuk mineral 60 mm,

Veshje muri me konst. me
Pllakë Knauf 12,5 mm

Mur tulle

brenda - i ngrohur

Mur tulle

jashtë brenda - i ngrohur

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

Izolues EPS 160 mm,

160

brenda - i pa ngrohur

brenda - i pa ngrohur

240 - 300

Izolim pambuk mineral 140 mm,

Brez betoni

A D

A
AW

Pikë referimi

si

Suva e vjetër

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

Të gjitha llojet e soletave - përveç beton

Profil CD Knauf

A D

A
AW

Pikë referimi

si

Suva e vjetër

Të gjitha llojet e soletave - përveç betoni

240 - 300

 0,035 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

Knauf Brio 18 mm 
Izolues EPS

 0,035 W/(mK)

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

4

4

si
DIN 4108
Aneksi 2

d3

d2

d3

d2

63

7

Çati me tra të pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë me 
veshjen e murit me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i ngrohur

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

Tra çatie

Bashkim gjatësor i çatisë pa
veshje muri me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i pangrohur

Informacionet shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

■ Të gjitha llojet e soletave dhe mureve
- përveç beton

■ Kërkesat për soletat me beton:
 

■

■

Këshillim:

Për të arritur një konformitet sipas DIN 
4108 Aneksi 2, tek soletat e betonit, 
është e domosdoshme një izolues në 
nivelin e çatisë.

Të gjitha llojet e soletave dhe mureve  
përveç betonit
Kërkesat për soletën e betonit:
Për të arritur konformitetin sipas DIN 
4108 Aneksi 2, tek soletat e betonit, 
është e domosdoshme një izolues në 
nivelin e çatisë.

Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm i 
pjesës së sipërme  (shtresa e përdorshme) të soletës me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin teknik 
Knauf F12) ose të montohet  dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e dyshemesë, në 
rast të ndërtimit të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke montuar një shtresë 
tjetër Brio 18 . www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

jashtë

brenda - i ngrohtëjashtë

60

brenda - i ngrohtë

Mur tulle

Izolues 
pambuk mineral

60

Izolim pambuk mineral
Pllakë Knauf 12,5 mm

brenda -  i ngrohtë

Dysheme e thatë Knauf

Veshje muri me konst.
me profil CD Knauf

240 - 300

si

A
AW

Pikë referimi

Të gjitha llojet e soletës - përfsh. beton

Suva e vjetër

p.sh. Brio 18 mm

240 - 300

Mur tulleSuva e vjetër

si

A
AW

Pikë referimi

Izolim
pambuk mineral

pambuk mineral në formë pyke  60 mm,
 0,035 W/(mK)

A D

pambuk mineral në formë pyke  60 mm,
 0,035 W/(mK)

A D

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

4

4

si
DIN 4108
Beiblatt 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

d2

d2

Izolim pambuk mineral
Pllakë Knauf 12,5 mm

d4

d4

64

7

Çati e pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë me 
veshjen e murit me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i ngrohur

Shpjegime:
■ Variante me/pa Kniestock janë ekuivalente

Çati e pjerrët

Kafazi i shkallëve

Nën-çati i ngrohur

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruar
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh, beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Të gjitha llojet e mureve - pëveç beton

Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

jashtë

brenda - i ngrohtëjashtë

60

brenda - i ngrohtë

Mur tulle

Izolues 
pambuk mineral

60

Izolim pambuk mineral
Pllakë Knauf 12,5 mm

brenda -  i ngrohtë

Dysheme e thatë Knauf

Veshje muri me konst.
me profil CD Knauf

240 - 300

si

A
AW

Pikë referimi

Të gjitha llojet e soletës - përfsh. beton

Suva e vjetër

p.sh. Brio 18 mm

240 - 300

Mur tulleSuva e vjetër

si

A
AW

Pikë referimi

Izolim
pambuk mineral

pambuk mineral në formë pyke  60 mm,
 0,035 W/(mK)

A D

pambuk mineral në formë pyke  60 mm,
 0,035 W/(mK)

A D

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

4

4

si
DIN 4108
Beiblatt 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

d2

d2

Izolim pambuk mineral
Pllakë Knauf 12,5 mm

d4

d4

64

7

Çati e pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë me 
veshjen e murit me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i ngrohur

Shpjegime:
■ Variante me/pa Kniestock janë ekuivalente

Çati e pjerrët

Kafazi i shkallëve

Nën-çati i ngrohur

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruar
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh, beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Të gjitha llojet e mureve - pëveç beton

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Mur tulle

jashtë

brenda - i ngrohtëPambuk mineral në formë pyke  100 mm,
100

brenda - i ngrohtë

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

100

Mur tulle

jashtë brenda - i ngrohtë

brenda- jo i ngrohtë

Pambuk mineral në formë pyke

Knauf Brio 18 mm

Izolim EPS

Izolim EPS,

240 - 300

Suva e vjetër
si

Veshje muri me konst. me profil CD
Pllaka Knauf 12,5 mm

A D

A
AW Soletë betoni

Të gjitha llojet e soletave - përf. beton

si

Suva e vjetër

240 - 300

A
AW

Pambuk mineral    0,035 W/(mK)

A D

Pikë referimi

 0,035 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

10
0

Pikë referimi

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

4

4

si
DIN 4108
Beiblatt 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

d2

d3 180 mm

d2Trash. sipas nevojës

d3

d2

Trashësitë shiko tabelën majtas

65

7

Tavan i pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë pa
veshje muri me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Shpjegime:
■

Çati e pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë pa 
veshje muri me pllakë gipsi
Ambjent nën-çati i pa ngrohur

Izolim solete                Pambuk mineral 
në formë pyke

d3   120 mm ≥ 100 mm

d3   180 mm ≥ 160 mm

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruar:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■ Të gjitha llojet e murit - përveç beton
■ Soletë: Beton 

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh, beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

Këshillë:

Izolimi në Kniestock brenda me të njëjtën 
trashësi izolimi si ai jashtë. 

Nuk ka ekuivalenë me DIN 4108 Aneksi 2, 
megjithatë është zgjidhje termike optimale 
për variantin e zbatuar. Temperatura e 
kerkuar e sipërfaqes sipas DIN 4108-02 
është 12,6 °C dhe nuk bie nën këte 
temperaturë në asnjë vend.

Për të arritur një konformitet sipas DIN 
4108 Aneksi 2, tek soletat e betonit 
është e domosdoshme një izolim në 
nivelin e çatisë.

Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm i pjesës 
së sipërme (shtresa e përdorshme) të soletës me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin teknik Knauf F12) 
ose të montohet dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e dyshemesë, në rast të ndërtimit 
të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke montuar një shtresë tjetër Brio 18 .

Mur i jashtëm në zonën e çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Mur tulle

jashtë

brenda - i ngrohtëPambuk mineral në formë pyke  100 mm,
100

brenda - i ngrohtë

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

100

Mur tulle

jashtë brenda - i ngrohtë

brenda- jo i ngrohtë

Pambuk mineral në formë pyke

Knauf Brio 18 mm

Izolim EPS

Izolim EPS,

240 - 300

Suva e vjetër
si

Veshje muri me konst. me profil CD
Pllaka Knauf 12,5 mm

A D

A
AW Soletë betoni

Të gjitha llojet e soletave - përf. beton

si

Suva e vjetër

240 - 300

A
AW

Pambuk mineral    0,035 W/(mK)

A D

Pikë referimi

 0,035 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

10
0

Pikë referimi

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

KNAUF MARMORIT
WARM-WAND

4

4

si
DIN 4108
Beiblatt 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

d2

d3 180 mm

d2Trash. sipas nevojës

d3

d2

Trashësitë shiko tabelën majtas

65

7

Tavan i pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë pa
veshje muri me pllakë gipsi
Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Shpjegime:
■

Çati e pjerrët

Bashkim gjatësor i çatisë pa 
veshje muri me pllakë gipsi
Ambjent nën-çati i pa ngrohur

Izolim solete                Pambuk mineral 
në formë pyke

d3   120 mm ≥ 100 mm

d3   180 mm ≥ 160 mm

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruar:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■ Të gjitha llojet e murit - përveç beton
■ Soletë: Beton 

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh, beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

Këshillë:

Izolimi në Kniestock brenda me të njëjtën 
trashësi izolimi si ai jashtë. 

Nuk ka ekuivalenë me DIN 4108 Aneksi 2, 
megjithatë është zgjidhje termike optimale 
për variantin e zbatuar. Temperatura e 
kerkuar e sipërfaqes sipas DIN 4108-02 
është 12,6 °C dhe nuk bie nën këte 
temperaturë në asnjë vend.

Për të arritur një konformitet sipas DIN 
4108 Aneksi 2, tek soletat e betonit 
është e domosdoshme një izolim në 
nivelin e çatisë.

Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm i pjesës 
së sipërme (shtresa e përdorshme) të soletës me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin teknik Knauf F12) 
ose të montohet dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e dyshemesë, në rast të ndërtimit 
të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke montuar një shtresë tjetër Brio 18 .www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e soletës së çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

Knauf InTherm Pllakë termike,

brenda- jo i ngrohtë 

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

brenda- i ngrohtëjashtë

12
50

240 - 300

si

A D

A
AW Të gjitha llojet e soletave - pëveç beton

brenda - i ngrohtëjashtë
240 - 300

Suva e vjetër

si

Knauf InTherm Pllakë termike,

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

Të gjitha llojet e soletave - përveç beton

60

60

A
AW

Pikë referimi

Pikë referimi

Pambuk mineral 30 mm,

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

brenda- jo i ngrohtë

A D
Pambuk mineral 30 mm,

 0,035 W/(mK)

 0,032 W/(mK)

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

Mur tulle  0,58 W/(mK)

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

Suva e vjetër

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

5

5

si
DIN 4108
Beiblatt 2

d2

d2

d3

d3

 0,032 W/(mK)

66

7

Tra çatie

Muri që bashkohet tërthorazi 
me çatinë

Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Tra çatie

Muri që bashkohet në mënyrë
gjatësore me çatinë në zonën e soletës

Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruar:
■ www.knauf.al  

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■ Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)
■ Të gjitha llojet e soletave - përveç beton
■ Kërkesat për soletën e betonit:
 Mur tulle λ  ≤ 0,48 W/(mK)
 Izolim i murit të jashtëm:
 d2  ≥ 160 deri 200 mm
 Izolimi i soletës së katit
 d3  120 mm

■  Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)
■ Të gjitha llojet e soletave - përveç beton
■ Kërkesat për soletën e betonit
 Mur tulle λ  ≤ 0,48 W/(mK)
 Izolim i murit të jashtëm:
 d2  ≥ 160 deri 200 mm
 Izolimi i soletës së katit:
 d3  120 mm

Këshillime:
■ 

■ 

Eshtë e këshillueshme të vendoset 
izolim në nivelin e çatisë. 

Eshtë e këshillueshme të vendoset 
izolim në nivelin e çatisë. 

Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm 
i pjesës së sipërme të soletës (shtresa e përdorshme)  me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin 
teknik Knauf F12) ose të montohet dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e 
dyshemesë, në rast të ndërtimit të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke 
montuar një shtresë tjetër Brio 18
Pllakat termike Knauf In Therm duhet të jenë difuzuese.

Mur i jashtëm në zonën e soletës së çatisë

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

Knauf InTherm Pllakë termike,

brenda- jo i ngrohtë 

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

brenda- i ngrohtëjashtë

12
50

240 - 300

si

A D

A
AW Të gjitha llojet e soletave - pëveç beton

brenda - i ngrohtëjashtë
240 - 300

Suva e vjetër

si

Knauf InTherm Pllakë termike,

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

Të gjitha llojet e soletave - përveç beton

60

60

A
AW

Pikë referimi

Pikë referimi

Pambuk mineral 30 mm,

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

 0,035 W/(mK)

brenda- jo i ngrohtë

A D
Pambuk mineral 30 mm,

 0,035 W/(mK)

 0,032 W/(mK)

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

Mur tulle  0,58 W/(mK)

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

Suva e vjetër

KNAUF MARMORIT
MUR I NGROHTE

5

5

si
DIN 4108
Beiblatt 2

d2

d2

d3

d3

 0,032 W/(mK)

66

7

Tra çatie

Muri që bashkohet tërthorazi 
me çatinë

Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Tra çatie

Muri që bashkohet në mënyrë
gjatësore me çatinë në zonën e soletës

Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Informacione shtesë mbi Sistemet termo-
izoluese të integruar:
■ www.knauf.al  

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■ Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)
■ Të gjitha llojet e soletave - përveç beton
■ Kërkesat për soletën e betonit:
 Mur tulle λ  ≤ 0,48 W/(mK)
 Izolim i murit të jashtëm:
 d2  ≥ 160 deri 200 mm
 Izolimi i soletës së katit
 d3  120 mm

■  Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)
■ Të gjitha llojet e soletave - përveç beton
■ Kërkesat për soletën e betonit
 Mur tulle λ  ≤ 0,48 W/(mK)
 Izolim i murit të jashtëm:
 d2  ≥ 160 deri 200 mm
 Izolimi i soletës së katit:
 d3  120 mm

Këshillime:
■ 

■ 

Eshtë e këshillueshme të vendoset 
izolim në nivelin e çatisë. 

Eshtë e këshillueshme të vendoset 
izolim në nivelin e çatisë. 

Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm 
i pjesës së sipërme të soletës (shtresa e përdorshme)  me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin 
teknik Knauf F12) ose të montohet dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e 
dyshemesë, në rast të ndërtimit të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke 
montuar një shtresë tjetër Brio 18
Pllakat termike Knauf In Therm duhet të jenë difuzuese.www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i brendshëm në zonën e soletës së katit

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

Të gjitha llojet e soletave - përfshirë beton  -  

240

A D

brenda - i ngrohurbrenda - jo i ngrohur

i

si,2si,1

12
50

Knauf InTherm Pllakë termike

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

60

115-240

10
00

i

Izolim EPS 60 mm,

Knauf Brio 18 mm
Izolim EPS 20 mm,

Të gjitha llojet e soletave - përfshirë beton

si,2si,1

Izolim  EPS,

20

A D

Mur tulle/Beton  

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

 0,04 W/(mK)

 0,04 W/(mK)

 0,04 W/(mK)

 0,032 W/(mK)

7

6

si
DIN 4108
Aneksi 2

d3

67

7

Mur ndarës ndërmjet dy banesave

Soleta e sipërme e katit
Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Shpjegim :
■

Mur i brendshëm

■ www.knauf.al   

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■
■
■ :

■

■ 

■ Pllakat termike Knauf In Therm duhet të jenë difuzuese.

Kurora e murit duhet të mbi-izolohet deri në 
latësinë e katit nën-çati (deri 1,25 m mbi 
soletë) ≥30 mm - λ ≤0,035 W/(mK) 

 Mur tulle λ ≤0,58 W/(mK) 
Të gjitha llojet e soletave - përveç beton
Kërkesat për soletën e betonit:

Për të arritur konformitetin me DIN 4108 
Aneksi 2, ështe e nevojshme një izolim 
në nivelin e çatisë.

Soleta e bodrumit e izoluar nga poshtë

Ambjente bodrumi të pa ngrohura

brenda - i ngrohur brenda - i ngrohur

brenda - i ngrohur brenda - i ngrohur

i pa ndërprerë

Mur tulle/Beton

brenda - i pa ngrohur brenda - i pa ngrohur

Të gjitha llojet e soletave dhe tavaneve 
- përfsh. Beton

Këshillime:
Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm 
i pjesës së sipërme (shtresa e përdorshme) të soletës me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin 
teknik Knauf F12) ose të montohet dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e 
dyshemesë, në rast të ndërtimit të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke 
montuar një shtresë tjetër Brio 18 .

Informacione shtesë mbi Sistemet  termo-
izoluese të integruar:

Mur i brendshëm në zonën e soletës së katit

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë - vertikale - Dimensionet në mm

Të gjitha llojet e soletave - përfshirë beton  -  

240

A D

brenda - i ngrohurbrenda - jo i ngrohur

i

si,2si,1

12
50

Knauf InTherm Pllakë termike

Knauf Brio 18 mm 
Izolim EPS

60

115-240

10
00

i

Izolim EPS 60 mm,

Knauf Brio 18 mm
Izolim EPS 20 mm,

Të gjitha llojet e soletave - përfshirë beton

si,2si,1

Izolim  EPS,

20

A D

Mur tulle/Beton  

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

 0,04 W/(mK)

 0,04 W/(mK)

 0,04 W/(mK)

 0,032 W/(mK)

7

6

si
DIN 4108
Aneksi 2

d3

67

7

Mur ndarës ndërmjet dy banesave

Soleta e sipërme e katit
Ambjenti nën-çati i pa ngrohur

Shpjegim :
■

Mur i brendshëm

■ www.knauf.al   

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - izolim i jashtëm

■
■
■ :

■

■ 

■ Pllakat termike Knauf In Therm duhet të jenë difuzuese.

Kurora e murit duhet të mbi-izolohet deri në 
latësinë e katit nën-çati (deri 1,25 m mbi 
soletë) ≥30 mm - λ ≤0,035 W/(mK) 

 Mur tulle λ ≤0,58 W/(mK) 
Të gjitha llojet e soletave - përveç beton
Kërkesat për soletën e betonit:

Për të arritur konformitetin me DIN 4108 
Aneksi 2, ështe e nevojshme një izolim 
në nivelin e çatisë.

Soleta e bodrumit e izoluar nga poshtë

Ambjente bodrumi të pa ngrohura

brenda - i ngrohur brenda - i ngrohur

brenda - i ngrohur brenda - i ngrohur

i pa ndërprerë

Mur tulle/Beton

brenda - i pa ngrohur brenda - i pa ngrohur

Të gjitha llojet e soletave dhe tavaneve 
- përfsh. Beton

Këshillime:
Për një ndërtim eventual të mëvonshëm të katit nën çati, të zbatohet izolimi dhe mbulimi i shkelshëm 
i pjesës së sipërme (shtresa e përdorshme) të soletës me nivelues dyshemeje (shiko Prospektin 
teknik Knauf F12) ose të montohet dyshemeja e thatë Knauf Brio 18. Shkelshmëria e plotë e 
dyshemesë, në rast të ndërtimit të mëvonshëm të katit nën-çati, realizohet me kosto të vogla duke 
montuar një shtresë tjetër Brio 18 .

Informacione shtesë mbi Sistemet  termo-
izoluese të integruar:

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e dritares

si
DIN 4108
Aneksi 2

30 mm i mbi-izoluar

200
> 30

jashtë

brenda - i ngrohur

jashtë brenda - i ngrohur

24
0 -

 30
0

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE
Suva e vjetër

30

si

A AWA W

240 - 300

Suva e vjetër

si

A
W

A
AW

30

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

 0,035 W/(mK)
Pikë referimi

Mur tulle,

Pikë referimi

10

 0,58 W/(mK)
KNAUF MARMORIT

MUR I NGROHTE

Shtresë kundër-zjarrit  A1,  për   d2   > 100 mm,

8

9

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë- horizontale / vertikale - Dimensionet në mm

d2

d2

68

7

Bashkimi me dritaren - Shpatullimet

Dritare e futur 30 mm në izolim

Ambjenti brendshëm i ngrohur

Shpjegime:
■ Dritare: p.sh. REHAU Brillant Design MD *)

■

■

Bashkimet me dritaren - parvaz

Dritare e brenda izolimit 30 mm me / ose 
mbi-izolim të korrnizës së poshtme të
dritares me 10 mm shtresë izoluese

Ambjenti brendshëm i ngrohur

Shpjegime:
■ Dritare: p. sh. REHAU Brillant Design MD*)

■

■

Informacione të tjera mbi sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

■Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)

■Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)

  
 *) Koeficienti përçueshmërisë termike Uf = 1,3 W/(m²K) (me armim standart)

   Uf= 1,1 W/(m²K) (me armim termik të ndarë)

Fletët e motuara të dritares duhet të 
mbushen me izolues sipas rregullave 
teknike të ofertuesit të xhamit.
Bashkimet hermetike të korrnizës së 
dritares me murin e tullës kryhen nëpërm-
jet shiritit izolues, profilit bashkues për 
suva sipas DIN 4108-7 si dhe rregullave 
të prodhuesit të xhamit.

Fletët e motuara të dritares duhet të 
mbushen me izolues sipas rregullave 
teknike të ofertuesit të xhamit.
Bashkimet hermetike të korrnizës së 
dritares me murin e tullës kryhen nëpërm-
jet shiritit izolues, profilit bashkues për 
suva sipas DIN 4108-7 si dhe rregullave 
të prodhuesit të xhamit.

Mur i jashtëm në zonën e dritares

si
DIN 4108
Aneksi 2

30 mm i mbi-izoluar

200
> 30

jashtë

brenda - i ngrohur

jashtë brenda - i ngrohur

24
0 -

 30
0

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE
Suva e vjetër

30

si

A AWA W

240 - 300

Suva e vjetër

si

A
W

A
AW

30

Mur tulle,     0,58 W/(mK)

 0,035 W/(mK)
Pikë referimi

Mur tulle,

Pikë referimi

10

 0,58 W/(mK)
KNAUF MARMORIT

MUR I NGROHTE

Shtresë kundër-zjarrit  A1,  për   d2   > 100 mm,

8

9

si
DIN 4108
Aneksi 2

Paraqitje bazë- horizontale / vertikale - Dimensionet në mm

d2

d2

68

7

Bashkimi me dritaren - Shpatullimet

Dritare e futur 30 mm në izolim

Ambjenti brendshëm i ngrohur

Shpjegime:
■ Dritare: p.sh. REHAU Brillant Design MD *)

■

■

Bashkimet me dritaren - parvaz

Dritare e brenda izolimit 30 mm me / ose 
mbi-izolim të korrnizës së poshtme të
dritares me 10 mm shtresë izoluese

Ambjenti brendshëm i ngrohur

Shpjegime:
■ Dritare: p. sh. REHAU Brillant Design MD*)

■

■

Informacione të tjera mbi sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

■Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)

■Mur tulle λ ≤ 0,58 W/(mK)

  
 *) Koeficienti përçueshmërisë termike Uf = 1,3 W/(m²K) (me armim standart)

   Uf= 1,1 W/(m²K) (me armim termik të ndarë)

Fletët e motuara të dritares duhet të 
mbushen me izolues sipas rregullave 
teknike të ofertuesit të xhamit.
Bashkimet hermetike të korrnizës së 
dritares me murin e tullës kryhen nëpërm-
jet shiritit izolues, profilit bashkues për 
suva sipas DIN 4108-7 si dhe rregullave 
të prodhuesit të xhamit.

Fletët e motuara të dritares duhet të 
mbushen me izolues sipas rregullave 
teknike të ofertuesit të xhamit.
Bashkimet hermetike të korrnizës së 
dritares me murin e tullës kryhen nëpërm-
jet shiritit izolues, profilit bashkues për 
suva sipas DIN 4108-7 si dhe rregullave 
të prodhuesit të xhamit.

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



Mur i jashtëm në zonën e dritares

si
DIN 4108
Aneksi 22

Paraqitje bazë- vertikale - Dimensionet në mm

jashtë brenda- i ngrohur

jashtë brenda- i ngrohur

240 - 300

Suva e vjetër
Mur tulle

Shtresë zjarrduruese A1,

20
0A

AW
A

W

Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton

si

Izolim PUR  30 mm,

30

Suva e vjetër
Mur tulle

Shtresë zjarrduruese A1,

 30

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE

20
0

 30

30A
AW

A
W

si

Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton

Kollonë betoni/ Mur tulle

 0,035 W/(mK)

 0,025 W/(mK)

Pikë referimi

 0,035 W/(mK)

Izolim PUR  30 mm,
 0,025 W/(mK)

 30
Pikë referimi

Kollonë betoni/ Mur tulle

për   d2   > 100 mm,

KNAUF MARMORIT WARM-WAND

10

10

si
DIN 4108
Aneksi 2

d2

për   d2   > 100 mm,

240 - 300d2

**)

**)

69

7

Bashkim - kutia e grillës

Dritare brenda izolimit 30 mm 

Ambjent i brendshë i ngrohur

Shpjegime:
■ Dritare p.sh. REHAU Brillant Design MD *)

■

Bashkim i dritares- kutia e grillës

Dritare brenda izolimit 30 mm

Ambjenti brendshmëm i ngrohur

Informacione të tjera mbi sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Te gjitha llojet e mureve - përveç beton

*) Koeficienti i përçueshmërisë termike:  Uf = 1,3 W/(m²K) (me armim standart)
   Uf= 1,1 W/(m²K) (me armim termik të ndarë)

**) Të kihen kujdes kërkesat e mbrojtjes nga zjarri të secilit vend 

Për kollona betoni është e këshillueshme 
një provë individuale për shkak të 
mbrojtjes nga kondensimi.

Mur i jashtëm në zonën e dritares

si
DIN 4108
Aneksi 22

Paraqitje bazë- vertikale - Dimensionet në mm

jashtë brenda- i ngrohur

jashtë brenda- i ngrohur

240 - 300

Suva e vjetër
Mur tulle

Shtresë zjarrduruese A1,

20
0A

AW
A

W

Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton

si

Izolim PUR  30 mm,

30

Suva e vjetër
Mur tulle

Shtresë zjarrduruese A1,

 30

KNAUF MARMORIT MUR I NGROHTE

20
0

 30

30A
AW

A
W

si

Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton

Kollonë betoni/ Mur tulle

 0,035 W/(mK)

 0,025 W/(mK)

Pikë referimi

 0,035 W/(mK)

Izolim PUR  30 mm,
 0,025 W/(mK)

 30
Pikë referimi

Kollonë betoni/ Mur tulle

për   d2   > 100 mm,

KNAUF MARMORIT WARM-WAND

10

10

si
DIN 4108
Aneksi 2

d2

për   d2   > 100 mm,

240 - 300d2

**)

**)

69

7

Bashkim - kutia e grillës

Dritare brenda izolimit 30 mm 

Ambjent i brendshë i ngrohur

Shpjegime:
■ Dritare p.sh. REHAU Brillant Design MD *)

■

Bashkim i dritares- kutia e grillës

Dritare brenda izolimit 30 mm

Ambjenti brendshmëm i ngrohur

Informacione të tjera mbi sistemet termo-
izoluese të integruara:
■ www.knauf.de „Putz und Fassade“

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Termoizolim - Izolim i jashtëm

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Të gjitha llojet e mureve - përveç beton

■ Të gjitha llojet e soletave - përfsh. beton
■ Te gjitha llojet e mureve - përveç beton

*) Koeficienti i përçueshmërisë termike:  Uf = 1,3 W/(m²K) (me armim standart)
   Uf= 1,1 W/(m²K) (me armim termik të ndarë)

**) Të kihen kujdes kërkesat e mbrojtjes nga zjarri të secilit vend 

Për kollona betoni është e këshillueshme 
një provë individuale për shkak të 
mbrojtjes nga kondensimi.

www.knauf.al / www.knauf-ks.com



70

8

Modernizim me Knauf

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjermime për modernizim - brenda; Sisteme

Koncepti i planifikuar për modernizimin e të 
gjitha strukturave të vjetra bazohet në 
marrjen e masave për optimizim.

Të banuarit me sistemet e ndërtimit të thatë 
do të thotë fleksibilitet dhe funksionalitet në 
krijimin e ambjentit. Ambjenti i banimit 
mund të krijohet pa teknika të komplikuara 
ndërtimi dhe nga ana tjetër mund ti përshta-
tet ndryshimeve në përdorim dhe në 
kërkesa. Idetë individuale mund të realizo-
hen me një material ndërtimi natyral, i cili 
posedon karakteristika të shkëlqyera 
referuar mbrojtjes nga zjarri, zëizolimit, 
termoizolimit si dhe rregullimit të tempera-
turës dhe lagështisë. Teknika e punës 
Knauf mundëson liri optimale krijuese 
nëpërmjet detajeve konstruktive ideale dhe 
që korrespondojnë me njëra-tjetrën për çdo  
fushë përdorimi. Eshtë në natyrën e 
sistemeve të ndërtimit të thatë që çdo rast 
modernizimi ta zgjidhë në mënyrë ideale.

Në varësi të varianteve të planimetrisë 
paraqiten në vijim shembuj mundësish 
ndërtimi sipas kërkesave individuale.  
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Modernizim me Knauf

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjermime për modernizim - brenda; Sisteme

Koncepti i planifikuar për modernizimin e të 
gjitha strukturave të vjetra bazohet në 
marrjen e masave për optimizim.

Të banuarit me sistemet e ndërtimit të thatë 
do të thotë fleksibilitet dhe funksionalitet në 
krijimin e ambjentit. Ambjenti i banimit 
mund të krijohet pa teknika të komplikuara 
ndërtimi dhe nga ana tjetër mund ti përshta-
tet ndryshimeve në përdorim dhe në 
kërkesa. Idetë individuale mund të realizo-
hen me një material ndërtimi natyral, i cili 
posedon karakteristika të shkëlqyera 
referuar mbrojtjes nga zjarri, zëizolimit, 
termoizolimit si dhe rregullimit të tempera-
turës dhe lagështisë. Teknika e punës 
Knauf mundëson liri optimale krijuese 
nëpërmjet detajeve konstruktive ideale dhe 
që korrespondojnë me njëra-tjetrën për çdo  
fushë përdorimi. Eshtë në natyrën e 
sistemeve të ndërtimit të thatë që çdo rast 
modernizimi ta zgjidhë në mënyrë ideale.

Në varësi të varianteve të planimetrisë 
paraqiten në vijim shembuj mundësish 
ndërtimi sipas kërkesave individuale.  
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Dhoma gjumit

Banjo   Kuzhinë

Korridori

NgrëniaZyrëDhoma ndenjes

Banjo

Dhoma ngrënies

Kuzhina

Dhoma gjumit

Kuzhina

Korridor

Banjo

Korridor

Dhoma gjumit

11 Tavan velë Knauf

7

7 Knauf Sinus

8

8 Sistemi i dyerve rrëshqitëse Knauf System Krona

10 Tavan i varur Knauf
(Faqe 84)

2

6

3

6 Veshje muri për instalime Knauf

3 Mure Knauf

5 Mur izolues Knauf W116

59 Mur kuti Knauf 

9

4

8

1

2

2
Knauf InTherm Pllakë termike / Veshje me konst.
Izolimi i brendshëm me

1
KNAUF MARMORIT WARM-WAND
Izolim i jashtëm me fasadë termike

4 Mur i sigurtë Knauf W118

12 Dysheme e gatshme Knauf Brio
(Faqe 90, 91, 95)

12

(Faqe74)

(Faqe 98, 99)

(Faqe 79, 80, 94)

Banesë para rikonstruksionit

Banesë pas rikonstruksionit

(Faqe 72, 73)

(Faqe73)

(Faqe 77)

(Faqe 78)

(Faqe 81)

(Faqe 75)

(Faqe 85)

Ballkon

si mur ndarës ndërmjet dy banesave

Planimetri

[Burimi 2]

71

8

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme
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Korridor

Dhoma gjumit

11 Tavan velë Knauf

7

7 Knauf Sinus

8

8 Sistemi i dyerve rrëshqitëse Knauf System Krona

10 Tavan i varur Knauf
(Faqe 84)

2

6

3

6 Veshje muri për instalime Knauf

3 Mure Knauf

5 Mur izolues Knauf W116

59 Mur kuti Knauf 
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4
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Knauf InTherm Pllakë termike / Veshje me konst.
Izolimi i brendshëm me

1
KNAUF MARMORIT WARM-WAND
Izolim i jashtëm me fasadë termike

4 Mur i sigurtë Knauf W118

12 Dysheme e gatshme Knauf Brio
(Faqe 90, 91, 95)

12

(Faqe74)

(Faqe 98, 99)

(Faqe 79, 80, 94)

Banesë para rikonstruksionit

Banesë pas rikonstruksionit

(Faqe 72, 73)

(Faqe73)
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Natyrale, fleksibël dhe performancë e
lartë

Sistemet e mureve Knauf

■

■

■

Informacion të detajuar  gjeni në  
prospektet dhe detajet teknike Knauf
■ W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
■ ST01 Knauf teknika e sigurisë

Kush kërkon ta ri-modelojë ambjentin e 
banimit, qëndron përballë dilemës: nga njëra 
anë kërkesat mbi cilësinë  e punimeve etj 
dhe nga ana tjetër, kryeja e tyre në mënyrë 
ekonomike

Sistemet e mureve Knauf fleksibël, funksion-
ale, ekonomike dhe estetike ofrojnë të gjitha 
karakteristikat për një krijim individual të 
ambjentit.

Nëpërmjet teknikës Knauf jo të komplikuar 
montohen brenda një kohe të shkurtër 
konstruksione muri me performanca të larta 
dhe me vlera të larta: robuste dhe elegante, 
ato arrijnë vlerat më të mira në zë-izolim dhe 
mbrojtje nga zjarri. Njëhësisht ato ofrojnë një 
hapsirë të bollshme për shtrirjen e instalimeve 
dhe një bazament të mirë  madje edhe për 
ngarkesa të rënda. Me peshën e tyre relativ-
isht të vogël muret Knauf pothuajse nuk 
ndikojnë në statikën e ndërtesës. Ato janë 
kështu ideale për ti dhënë të gjithave fazave 
të jetës hapësirën e duhur. 

Knauf njeh kërkesat estetike si dhe kërkesat 
fiziko-ndërtimore dhe kërkesat për kohën 
gjatë ndërtimit të banesës dhe këshillojnë 
kështu tre sisteme muri:

Muri me konstruksion metalik Knauf W118 
si mur ndarës ndërmjet banesave për më 
shumë siguri dhe me vlerat më të mira për 
zëizolimin dhe mbrojtjes nga zjarri.

Mur me konstruksion metalik Knauf W112 si 
mur ndarës ndërmjet dhomave me cilësi më 
të lartë në zëizolim dhe mbrojtje nga zjarri.

Sistemi Knauf W116 si mur për instalimet 
në banjo dhe kuzhinë
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Natyrale, fleksibël dhe performancë e
lartë

Sistemet e mureve Knauf

■

■

■

Informacion të detajuar  gjeni në  
prospektet dhe detajet teknike Knauf
■ W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
■ ST01 Knauf teknika e sigurisë

Kush kërkon ta ri-modelojë ambjentin e 
banimit, qëndron përballë dilemës: nga njëra 
anë kërkesat mbi cilësinë  e punimeve etj 
dhe nga ana tjetër, kryeja e tyre në mënyrë 
ekonomike

Sistemet e mureve Knauf fleksibël, funksion-
ale, ekonomike dhe estetike ofrojnë të gjitha 
karakteristikat për një krijim individual të 
ambjentit.

Nëpërmjet teknikës Knauf jo të komplikuar 
montohen brenda një kohe të shkurtër 
konstruksione muri me performanca të larta 
dhe me vlera të larta: robuste dhe elegante, 
ato arrijnë vlerat më të mira në zë-izolim dhe 
mbrojtje nga zjarri. Njëhësisht ato ofrojnë një 
hapsirë të bollshme për shtrirjen e instalimeve 
dhe një bazament të mirë  madje edhe për 
ngarkesa të rënda. Me peshën e tyre relativ-
isht të vogël muret Knauf pothuajse nuk 
ndikojnë në statikën e ndërtesës. Ato janë 
kështu ideale për ti dhënë të gjithave fazave 
të jetës hapësirën e duhur. 

Knauf njeh kërkesat estetike si dhe kërkesat 
fiziko-ndërtimore dhe kërkesat për kohën 
gjatë ndërtimit të banesës dhe këshillojnë 
kështu tre sisteme muri:

Muri me konstruksion metalik Knauf W118 
si mur ndarës ndërmjet banesave për më 
shumë siguri dhe me vlerat më të mira për 
zëizolimin dhe mbrojtjes nga zjarri.

Mur me konstruksion metalik Knauf W112 si 
mur ndarës ndërmjet dhomave me cilësi më 
të lartë në zëizolim dhe mbrojtje nga zjarri.

Sistemi Knauf W116 si mur për instalimet 
në banjo dhe kuzhinë
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W118

Mur me konstruksion metalik Knauf

Mur i sigurtë Knauf (WK 2) si mur ndarës i banesave

Distanca nga akset e profileve  625 mm 73
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Termoizolim dhe modernizim me  Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Mur me konst. metalik Knauf W112 Diamant

■ Vlera e zëizolimit  Rw,R = 60 dB
■ Klasa e mbrojtjes nga zjarri F90
■ I përshtatshëm për ambjente me lagështi
■ Qëndrueshmëri mekanike më e lartë

Mur ndarës ndërmjet banesave

Mur i sigurtë Knauf W118 WK 2 
Diamant

■ Mur i sigurtë nga hyrja me forcë WK 2
 (Klasa N sipas VDS)
■ Klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri F 90
■ Masa e zëizolimit Rw,R = 65 dB 
■ I përshtatshëm për ambjente me lagështi
■ Qëndrueshmëri mekanike më e lartë
■

Muri me konstruksion metalik Knauf W112 
është një konstruksion muri i testuar, i lehtë, 
i cili i plotëson kërkesat e sotme mbi cilësinë 
në ambjentet e banimit. Komponentët e 
sistemit korrespondojnë në mënyrë optimale 
me njëra tjetrën, garantojnë performancën e 
murit dhe ofrojnë siguri të lartë në planifikim 
dhe përpunim. Nërtimi i murit përbëhet nga 
një konstruksion metalik, i cili vishet nga të 
dyja anët me dy shtresa pllake Diamant me 
trashesi 12,5 mm secila. Në hapsirën brenda 
murit vendoset një shtresë izoluese prej 
pambuku mineral. Pllaka elastike por 
gjithashtu me sipërfaqe të fortë Diamant 
ndikon që sistemi i murit të arrijë e vlera të 
larta në zëizolim.    

Nëse një mjedis banimi duhet të transmetojë 
cilësi jete, nuk mjafton vetëm zbatimi i ideve 
krijuese të mundshme të leverdisshme, por 
duhen patur parasysh edhe aspektet si 
zëizolimi dhe mbrojtja nga zjarri si dhe në një 
farë  mase siguria. Sistemi i murit Knauf 
W118 kombinon sigurinë me vlerat më të 
mira në zëizolim dhe mbrojtje nga zhurmat 
dhe përshtatet kështu shkëlqyeshëm si mur 
ndarës ndërmjet banesave.
Muri përbëhet nga një konstruksion metalik, 
i veshur nga të dyja anët me dopio pllakë 
Diamant dhe një shtresë llamarine ndërmjet 
shtresave me pllakë. Në hapësirën e murit 
vendoset shtresa izoluese prej pambuku 
mineral.    

Lejohen të varen ngarkesa të mëdha dhe 
mundet të varen në çdo vend të 
dëshiruar.

W112

W118

Mur me konstruksion metalik Knauf

Mur i sigurtë Knauf (WK 2) si mur ndarës i banesave

Distanca nga akset e profileve  625 mm 73
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Termoizolim dhe modernizim me  Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Mur me konst. metalik Knauf W112 Diamant

■ Vlera e zëizolimit  Rw,R = 60 dB
■ Klasa e mbrojtjes nga zjarri F90
■ I përshtatshëm për ambjente me lagështi
■ Qëndrueshmëri mekanike më e lartë

Mur ndarës ndërmjet banesave

Mur i sigurtë Knauf W118 WK 2 
Diamant

■ Mur i sigurtë nga hyrja me forcë WK 2
 (Klasa N sipas VDS)
■ Klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri F 90
■ Masa e zëizolimit Rw,R = 65 dB 
■ I përshtatshëm për ambjente me lagështi
■ Qëndrueshmëri mekanike më e lartë
■

Muri me konstruksion metalik Knauf W112 
është një konstruksion muri i testuar, i lehtë, 
i cili i plotëson kërkesat e sotme mbi cilësinë 
në ambjentet e banimit. Komponentët e 
sistemit korrespondojnë në mënyrë optimale 
me njëra tjetrën, garantojnë performancën e 
murit dhe ofrojnë siguri të lartë në planifikim 
dhe përpunim. Nërtimi i murit përbëhet nga 
një konstruksion metalik, i cili vishet nga të 
dyja anët me dy shtresa pllake Diamant me 
trashesi 12,5 mm secila. Në hapsirën brenda 
murit vendoset një shtresë izoluese prej 
pambuku mineral. Pllaka elastike por 
gjithashtu me sipërfaqe të fortë Diamant 
ndikon që sistemi i murit të arrijë e vlera të 
larta në zëizolim.    

Nëse një mjedis banimi duhet të transmetojë 
cilësi jete, nuk mjafton vetëm zbatimi i ideve 
krijuese të mundshme të leverdisshme, por 
duhen patur parasysh edhe aspektet si 
zëizolimi dhe mbrojtja nga zjarri si dhe në një 
farë  mase siguria. Sistemi i murit Knauf 
W118 kombinon sigurinë me vlerat më të 
mira në zëizolim dhe mbrojtje nga zhurmat 
dhe përshtatet kështu shkëlqyeshëm si mur 
ndarës ndërmjet banesave.
Muri përbëhet nga një konstruksion metalik, 
i veshur nga të dyja anët me dopio pllakë 
Diamant dhe një shtresë llamarine ndërmjet 
shtresave me pllakë. Në hapësirën e murit 
vendoset shtresa izoluese prej pambuku 
mineral.    

Lejohen të varen ngarkesa të mëdha dhe 
mundet të varen në çdo vend të 
dëshiruar.
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

I rafinuar, racional dhe i sigurtë

Sistemet sanitare Knauf

Liri absolute krijuese

Mur për instalime Knauf W116 Diamant

■ Të përshtatshme për ambjente me lagështi
■ Liri në shtrirjen e instalimeve brenda në mur
■ Vlera e zëizolimit  Rw,R = 56 dB

Relaksohuni dhe grunbulloni energjitë! Me 
sistemet sanitare Knauf, tualet nga 
ambjente me funksion për të mbaruar punë 
shpejt, shndërrohen në ambjente të qeta 
dhe relaksi. Sistemet perfekte sanitare nga 
Knauf mundësojnë ndërtim teknik, optimal 
si   parashikohet    në projekt, saqë edhe vetë 
në hapsirat më të vogla realizohen tualete 
me atmosferë moderne.

Bazat për një ndërtim të rafinuar, racional 
dhe të sigurtë në zonat sanitare janë 
teknikat moderne të veshjeve të murit me 
konstruksion për instalime dhe mureve për 
instalime Knauf.   

Kush planifikon një tualet të ri apo   të vjetrin 
do ta zmadhojë ose      dëshiron   të  realizojë një 
tualet të vogël shtesë, mund ta realizojë atë 
pa kosto të mëdha dhe me komfort ba- 
shkëkohor. Muri për instalime Knauf W116 
vendos pikërisht atje kufi hapësire, ku ai 
është planifikuar. Si mur ndarës ndërmjet 
ambjenteve, ai ofron zëizolimin dhe 
mbrojtjen nga zjarri më të mira, si dhe të 
gjitha liritë për planifikimin e ambjentit 
sanitar.
Mur për instalime Knauf W116 sjell komfort
bashkëkohor në tualet. Si mur ndarës, ai 
është i përshtatshëm për instalimin e të 
gjithave rrjeteve hidraulike - dhe madje nga të 
dyja anët e murit. Në këndvështrimin e 
krijimit të një projekti optimal, në ambjentet 
me kërkesa të larta për instalime si tualete, 
kuzhinë, dushe të përbashkëta ose WC, 
muri për instalime Knauf ka treguar veten si 
element konstruktiv me eficiencë të lartë. 
Elementët konstruktivë sanitarë Knauf 
garantojnë mundësi konforte montimi dhe 
konstruksion të sigurta për fiksimin e të 
gjithave objekteve sanitare dhe bashkimeve  
të rrjetit instalues.  

Tipar konstruktiv i murit për instalim 
Knauf W116
Ai përbëhet nga dy konstruksione të ndara 
(Profil CW 50). Këto lidhen nëpërmjet 
shiritave pllakë gipsi në distancën     e   “profileve 
vertikale”.

Veshja me pllakë nga të dyja anët përbëhet 
nga pllaka Diamant 2 x 12,5 mm të cilat janë 
rezistente ndaj lagështisë (impregnuar).

W116 Mur për instalime Knauf 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

I rafinuar, racional dhe i sigurtë

Sistemet sanitare Knauf

Liri absolute krijuese

Mur për instalime Knauf W116 Diamant

■ Të përshtatshme për ambjente me lagështi
■ Liri në shtrirjen e instalimeve brenda në mur
■ Vlera e zëizolimit  Rw,R = 56 dB

Relaksohuni dhe grunbulloni energjitë! Me 
sistemet sanitare Knauf, tualet nga 
ambjente me funksion për të mbaruar punë 
shpejt, shndërrohen në ambjente të qeta 
dhe relaksi. Sistemet perfekte sanitare nga 
Knauf mundësojnë ndërtim teknik, optimal 
si   parashikohet    në projekt, saqë edhe vetë 
në hapsirat më të vogla realizohen tualete 
me atmosferë moderne.

Bazat për një ndërtim të rafinuar, racional 
dhe të sigurtë në zonat sanitare janë 
teknikat moderne të veshjeve të murit me 
konstruksion për instalime dhe mureve për 
instalime Knauf.   

Kush planifikon një tualet të ri apo   të vjetrin 
do ta zmadhojë ose      dëshiron   të  realizojë një 
tualet të vogël shtesë, mund ta realizojë atë 
pa kosto të mëdha dhe me komfort ba- 
shkëkohor. Muri për instalime Knauf W116 
vendos pikërisht atje kufi hapësire, ku ai 
është planifikuar. Si mur ndarës ndërmjet 
ambjenteve, ai ofron zëizolimin dhe 
mbrojtjen nga zjarri më të mira, si dhe të 
gjitha liritë për planifikimin e ambjentit 
sanitar.
Mur për instalime Knauf W116 sjell komfort
bashkëkohor në tualet. Si mur ndarës, ai 
është i përshtatshëm për instalimin e të 
gjithave rrjeteve hidraulike - dhe madje nga të 
dyja anët e murit. Në këndvështrimin e 
krijimit të një projekti optimal, në ambjentet 
me kërkesa të larta për instalime si tualete, 
kuzhinë, dushe të përbashkëta ose WC, 
muri për instalime Knauf ka treguar veten si 
element konstruktiv me eficiencë të lartë. 
Elementët konstruktivë sanitarë Knauf 
garantojnë mundësi konforte montimi dhe 
konstruksion të sigurta për fiksimin e të 
gjithave objekteve sanitare dhe bashkimeve  
të rrjetit instalues.  

Tipar konstruktiv i murit për instalim 
Knauf W116
Ai përbëhet nga dy konstruksione të ndara 
(Profil CW 50). Këto lidhen nëpërmjet 
shiritave pllakë gipsi në distancën     e   “profileve 
vertikale”.

Veshja me pllakë nga të dyja anët përbëhet 
nga pllaka Diamant 2 x 12,5 mm të cilat janë 
rezistente ndaj lagështisë (impregnuar).



aplikim në lartësinë e murit ose në gjysmën e sajKnauf veshje muri për instalime
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sygjerime për rikonstruksion - brenda: Sisteme

Për një tualet pa zhurma

Veshje muri për instalime Knauf

 

■

■

■

■
Informacione më të detajuara i gjeni në
prospektin teknike Knauf:
■ W21 Elementet montues sanitar Knauf

Veshja e murit për instalime Knauf montohet 
si një konstruksion i pafiksuar në murin 
ekzistues. Elementet montues sanitar Knauf  
si konstruksion mbajtës  për lavaman, WC, 
bide etj. ofrojnë një mundësi konforte në 
montim dhe mbajtëse të sigurtë pët të gjitha 
objektet sanitare (shiko faqe 76 Elementet 
montues sanitar Knauf një vështrim i 
përgjithshëm).

Sistemi tregon përparësi për një planifikim 
individual: shumë nga rrjetet e instalimeve 
mund të aplikohen të hapura para murit 
ekzistues. Distanca e veshjes së murit nga 
muri ekzistues është variabël dhe ofron vend 
të mjaftueshëm për një zë-izolim sipas DIN si 
dhe termoizolim të rrjetit të tubave.

Konstruksioni i veshjes së murit për instalime 
Knauf përbëhet nga profile CW, të cilat 
vishen me dy pllaka Knauf Diamant. Hapësira 
mbushet me pambuk mineral. Si kontruksion 
elastik, veshja e murit për instalime arrin një 
zëizolim të mirë: zhurmat e krijuara te 
instalimet izolohen të mënyrë të ndjeshme 
dhe në rast se aplikohet veshja e murit në të 
gjithë lartësinë e murit, transmetimi i zërit në 
ambjentet fqinjë zvogëlohet ndjeshëm. 

Veshja e murit për instalime ofron në 
mbjentet sanitare zëizolim komfort.

E kombinuar me elementet montues 
sanitar Knauf, veshja e murit për instalime 
Knauf ofron një mundësi ideale fiksimi si 
dhe një mbajtëse të sigurtë për pajisjet 
sanitare të varura.

Veshja me pllaka të imprgnuara Knauf Diamant 
ofron një mbrojtje të sigurtë nga lagështia dhe 
ofron në të njëjtën kohë një sipërfaqe të 
sheshtë për veshjen me pllaka qeramike.
Sipërfaqja horizontale e krijuar gjatë aplikimit të 
veshjes së murit për instalime në gjysmën e 
murit është praktike për tu përdorur.

aplikim në lartësinë e murit ose në gjysmën e sajKnauf veshje muri për instalime
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sygjerime për rikonstruksion - brenda: Sisteme
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■

■

■
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Konstruksion mbajtës për lavaman KnaufW221

W223 Konstruksion mbajtës për WC Knauf
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Termoizolim dhe modernizim me Knuaf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Në përgjithësi

Elementë konstruktivë Knauf

Elementët konstruktivë sanitar Knauf ofrojnë:
■ Mundësi komforte montimi
■ Siguri gjatë përdorimit
■ Mundësi zbatimi pa pengesa

Infomacione më të hollësishme i gjeni në
prospektin teknik Knauf
■ W21 Knauf Elementët konstruktivë sanitar

Për ndërtimin e thatë në ambjentet sanitare 
shtëpiake, Knauf ofron sisteme perfekte për 
veshjen e murit për instalime dhe murin për 
instalime me konstruksion metalik. Aftësia 
mbajtëse dhe stabiliteti i tyre është testuar 
me ngarkesa maksimale dhe ofrohet 
bazament i sigurtë për të gjitha pajisjet 
sanitare. 

Konstruksion mbajtës për lavaman KnaufW221

W223 Konstruksion mbajtës për WC Knauf
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
 Sug je rime për modernizim - brenda: Sisteme

Për mure të harkuara

Knauf Sinus

Knauf Sinus lejohet të harkohet në mënyrë
perfekte nga të dyja anët ne rreze:

Sinus 50:  ≥ 125 mm
Sinus 75:  ≥ 175 mm
Sinus 100: ≥ 250 mm

Karakteristikat, që ofrojnë përparësi:
■ Kursim i madh kohe
■ Nuk nevojiten prerjet në profil
■ e përkulshme në të dyja anët
■ e disponueshme në gjerësitë standarte të

profileve 50, 75 dhe 100 mm
■ montohet në pak pika fiksuese

Informacion më të detajuar gjeni në
fletët teknike Knauf
■ W11 Mur me konstruksion metalik Knauf

Knauf Sinus është një profil inovator për mure 
të harkuara: të harkueshme me dorë në çdo 
vend të dëshiruar dhe megjithatë e ngurtë në 
linjë të drejtë. Kjo kujdeset për stabilitet gjatë 
montimit dhe tansportit, fleksibilitet të plotë në 
harkim. E disponueshme në gjerësi 50, 75 
dhe 100 mm, këto profile përshtaten për çdo 
gjerësi muri.  
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Për çdo situatë
Sistemi i dyerve rrëshqitëse Knauf Krona

■ Krijon hapësira shfrytëzimi shtesë
■ E montueshme si për muret e ndërtuara
 me sistem të thatë dhe për ato masive
■ Për të gjitha llojet madhësive të dyerve
■ Montim i thjeshtë
■ Lejon montimin e korrnizave dhe dyerve

standarte
■ E këshillueshme për kalime pa pengesa

 

Zgjidhje standarte

Derë me një kanat

Shembuj

Derë me dy kanate - gjithshtu sinkron

Informacione të hollësishme i gjeni në
broshurën Knauf:
■ W495P Dyer rrëshqitëse Knauf System Krona

Sistemi i dyerve rrëshqitëse Knauf Krona i 
thjeshtë dhe eficient në dy situata tipike: 
kuzhinë dhe tualet, atje ku vendi e kërkon 
më urgjentisht. 

78

8

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Për çdo situatë
Sistemi i dyerve rrëshqitëse Knauf Krona

■ Krijon hapësira shfrytëzimi shtesë
■ E montueshme si për muret e ndërtuara
 me sistem të thatë dhe për ato masive
■ Për të gjitha llojet madhësive të dyerve
■ Montim i thjeshtë
■ Lejon montimin e korrnizave dhe dyerve

standarte
■ E këshillueshme për kalime pa pengesa

 

Zgjidhje standarte

Derë me një kanat

Shembuj

Derë me dy kanate - gjithshtu sinkron

Informacione të hollësishme i gjeni në
broshurën Knauf:
■ W495P Dyer rrëshqitëse Knauf System Krona

Sistemi i dyerve rrëshqitëse Knauf Krona i 
thjeshtë dhe eficient në dy situata tipike: 
kuzhinë dhe tualet, atje ku vendi e kërkon 
më urgjentisht. 



W631 - Zbatimi me shirita të hollë kolle

W631 - Zbatimi me toga Perlfix

W631 - Zbatimi me shirita pllake

Pllaka termike Knauf InTherm 

Pllaka termike Knauf InTherm 

Pllaka termike Knauf InTherm 

79

8

Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim- brenda: Sisteme

Rehati dhe më tepër...

Pllakat termike Knauf InTherm 

■ montim i thjeshtë si suva e thatë
■

■

■

Llojet e ngjitjes
■

■

■

Veçanërisht e rëndësishme:

 

Informacione më të hollësishme gjenden në
Prospektin teknik Knauf:
■ W61 Suva e thatë dhe veshje muri me konst.

Veshja e murit me pllakat eficiente termike 
Knauf InTherm kanë krahas përmirësimit të 
termoizolimit gjatë marrjes së masave për 
izolim të brendshëm, ka    dhe përparësi të 
tjera: 

Pa kohë tharje - si pasojë pa shtyrje 
afati gjatë proçesit të ndërtimit.
Sipërfaqe të lëmuara dhe cilësore - 
nivelohen gjithashtu edhe disnivelet. e 
murit ekzistues.
Përmirëson zëizolimin e mureve masive 
apo zëizolimin gjatësor të mureve masive 
anëshkruar.

Pllakat termike Knauf InTherm vendosen në 
muret ekzistues pa konstruksion. Vendosja 
e këtyre pllakave mund te kryhet me kollë 
(Perlfix) ose me shirita në pjesën e pasme të 
pllakës termike ose direkt me toga kolle në 
murin masiv. Kusht themelor, është një 
sipërfaqe e thatë, mbajtëse (aftësi e 
mjaftueshme ngjitëse).

Zbatimi me shirita të hollë kolle mbi 
sipërfaqen e sheshtë (p.sh. beton)
Zbatimi me toga Perlfix mbi sipërfaqe jo të 
sheshtë < 20 mm (p.sh mur tulle)
Zbatimi me shirita pllake mbi sipërfaqe 
shumë të pa niveluar < 30 mm (p.sh. mur 
tulle i vjetër)

Gjatë veshjes së murit me pllaka termike 
duhet të eleminohet qarkullimi i ajrit ndërm-
jet pllakave termike dhe murit të tullës 
(ventilimi). Duhet të kihet kujdes sidomos në 
zonën e bashkimeve të elementëve 
konstruktivë në kufi (p.sh. tavan).  

W631 - Zbatimi me shirita të hollë kolle

W631 - Zbatimi me toga Perlfix

W631 - Zbatimi me shirita pllake

Pllaka termike Knauf InTherm 

Pllaka termike Knauf InTherm 

Pllaka termike Knauf InTherm 
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W623 W626Veshje muri me konstruksion Knauf - e fiksuar direkt Veshje muri me konstruksion Knauf - e pa fiksuar
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Ndikim i madh, paraqitje e thjeshtë

Veshje muri me konstruksion Knauf

Veshjet e murit me konst. W623, W625, W626 Veshje muri me konstruksion Knauf W626

Veshje muri me konst. Knauf - e fiksuar direkt
■ W623 i veshur me një/dy shtresa pllakë

Veshje muri Knauf - i pa fiksuar
■ W625 i veshur me një shtresë pllake
■ W626 i veshur me dy shtresa pllake

Veçanërisht e rëndësishme

Zhurma të bezdisshme nga komshinjtë, rritja 
e kostove të energjisë, nevoja për hapësira
shtesë! Çfarë duhet bërë, në rast se 
zëizolimi dhe termoizolimi në shtëpi nuk 
korrespondojnë me kërkesat fiziko-
ndërtimore bashkëkohore  apo nuk plotëso-
jnë kërkesat e veta?

Veshja e murit me konstruksion Knauf 
mundëson specifikisht përmirësimin e 
karakteristikave të elementëve konstruktivë 
ekzistues. Kombinimi me një veshje elastike 
muri me konstruksion mund të përmirësojë
vetëm zëizolimin   p.sh të  një muri të lehtë 
masiv, por mbi të gjitha edhe termoizolimin.

 Si konstruksion eficient për përmirësimin e 
termoizolimit, veshjet e murit me konstruk-
sion Knauf W623, W625 dhe W626 apliko-
hen në muret e jashtme kudo , ku fasada 
e jashtme duhet të qëndrojë e pa prekur.  

Ato vendosen gjithashtu për të integruar 
rrjetin e instalimeve ose për të përfituar 
shpejt dhe në mënyrë efikase sipërfaqe të 
mira të reja mbi bazamente jo mbajtëse.  

Veshjet e murit me konstruksion Knauf 
W625/W626 montohen para një muri 
ekzistues si konstruksion i lirë, i pafiksuar, 
ndërkohë që sistemi W623 fiksohet direkt në 
murin ekzistues masiv me anë të varësve 
direkte.

Për përmirësimin teknik të zëizolimit të 
mureve masive zbatohet veçanërisht veshja 
elastike e murit me konstruksion Knauf 
W626 me shtresë izoluese. Konstruksioni i 
pa fiksuar përbëhet prej profileve CW, të 
cilat vishen me dy shtresa pllake Knauf 
Diamant. Hapësira e krijuar mbushet me 
material izolues.

Me një veshje elastike nga njëra anë e murit 
me konstruksion W626 përmirësohet 
zëizolimi i një muri masiv të lehtë (p.sh. mur 
druri, mure me tulla të lehta me vrima, 
porobeton ose të ngjashme) me 16 dB. Në 
rast se muri masiv vishet nga të dyja anët 
me sistemin W626, kjo vlerë rritet definitiv-
isht deri në 25 dB.  

Të eleminohet një qarkullim i ajrit ndërmjet 
veshjes së murit me konstruksion dhe murit 
ekzistues. Duhet të kihet kujdes në hermeti-
zimin veçanërisht në zonën e bashkimit me 
elementët konstruktiv anëshshkuruar (p.sh. 
me tavanin)

W623 W626Veshje muri me konstruksion Knauf - e fiksuar direkt Veshje muri me konstruksion Knauf - e pa fiksuar
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Diamant. Hapësira e krijuar mbushet me 
material izolues.

Me një veshje elastike nga njëra anë e murit 
me konstruksion W626 përmirësohet 
zëizolimi i një muri masiv të lehtë (p.sh. mur 
druri, mure me tulla të lehta me vrima, 
porobeton ose të ngjashme) me 16 dB. Në 
rast se muri masiv vishet nga të dyja anët 
me sistemin W626, kjo vlerë rritet definitiv-
isht deri në 25 dB.  

Të eleminohet një qarkullim i ajrit ndërmjet 
veshjes së murit me konstruksion dhe murit 
ekzistues. Duhet të kihet kujdes në hermeti-
zimin veçanërisht në zonën e bashkimit me 
elementët konstruktiv anëshshkuruar (p.sh. 
me tavanin)



W628 Tipi B Mur kuti Knauf me konstruksion metalik  

W628 Tipi  A Mur kuti Knauf i pa fiksuar
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Furnizim vertikal

Mur kuti Knauf

 

-

 
. 

 
 

r

Informacione më të detajuara i gjeni
prospektin teknik Knauf
■ W62 Mur kuti Knauf

Katastrofat e zjarrit tregojnë gjithnjë e më 
tepër cilat rreziqe mund të vijnë nga paisjet e 
ndërtesës.
Ndërtesat inteligjente kanë nevojë për kuti, 
të cilat të mund të mbledhin instalimet e 
standarteve të sotme dhe të ofrojnë vend të 
mjaftueshëm për ndërhyrje në rast nevoje.
Këtu konstruksionet e murit kuti Knauf 
mbrojnë ndërtesën nga zjarri.
Zhvillimet teknologjike Knauf në fushën e 
mbrojtjes nga zjarri kujdesen për siguri dhe 
lejojnë të aplikohen veçanërisht në mënyrë 
ekonomike.
Të gjitha muret kuti Knauf ofrojnë mbrojtje 
nga zjarri nga të dyja anët e saj, d.m.th nga 
zjarri që mund të shkaktohet brenda në kuti, 
apo nga zjarri qe mund të shkaktohet ne 
ambjentin banues.

Tek muret me gjerësi prej 2 m mund të 
aplikohet montimi pa konstruksion (W628 
Tipi A). Kjo kursen kohë dhe para. 

W628 Tipi B Mur kuti Knauf me konstruksion metalik  

W628 Tipi  A Mur kuti Knauf i pa fiksuar
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prospektin teknik Knauf
■ W62 Mur kuti Knauf

Katastrofat e zjarrit tregojnë gjithnjë e më 
tepër cilat rreziqe mund të vijnë nga paisjet e 
ndërtesës.
Ndërtesat inteligjente kanë nevojë për kuti, 
të cilat të mund të mbledhin instalimet e 
standarteve të sotme dhe të ofrojnë vend të 
mjaftueshëm për ndërhyrje në rast nevoje.
Këtu konstruksionet e murit kuti Knauf 
mbrojnë ndërtesën nga zjarri.
Zhvillimet teknologjike Knauf në fushën e 
mbrojtjes nga zjarri kujdesen për siguri dhe 
lejojnë të aplikohen veçanërisht në mënyrë 
ekonomike.
Të gjitha muret kuti Knauf ofrojnë mbrojtje 
nga zjarri nga të dyja anët e saj, d.m.th nga 
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Tipi A). Kjo kursen kohë dhe para. 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Eficient dhe estetik

Sistemet e tavaneve Knauf
Tavanet duhet të plotësojnë një sërë kërke-
sash dhe detyrash teknike fiziko-
ndërtimore: Krahas mbrojtjes nga zjarri dhe 
zë-izolimit, sipërfaqet e tavanit shpesh 
përdoren për shtrirjen e instalimeve. Në të 
njëjtën kohë, tavanet luajnë një rol të madh 
estetik në atmosferën e ambjentit të brend-
shëm nëpërmjet ndriçimit të integruar, 
thyerjeve dhe formave individuale. 
Pavarsisht nga konstruksioni i soletës nëse 
është me trarë drurit, soletë betoni apo 
tavan masiv - sistemet e tavaneve Knauf 
mundësojnë në ndërtesa të vjetra zgjidhje 
eficiente, ekonomike dhe estetike për të 
gjitha kushtet ndërtimore konstruktive dhe 
idetë krijuese.
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D112 Tavan me pllakë gipsi Knauf - konstruksion kryq
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Estetik e balancuar me vlerë të shtuar

Me dopio profile çeliku

Informacione më të detajuara i gjeni
prospektin teknik Knauf
■ D11 avane me pllakë gipsi Knauf

Tavani me pllakë gipsi Knauf D112 është 
një sistem tavani i provuar për të gjitha 
soletat e tavaneve të llojit të ndërtimit I deri 
III (sipas DIN 4102-4).

Si “çdo gjë bërës”, sistemi D112 me veshje 
dyfishe me pllakë Diamant 12,5 mm të 
trashë është ideale për ndërtimin e brend-
shëm të orientuar nga funskionaliteti dhe 
që plotëson kërkesat estetike. Sistemi 
ekonomik përshtatet shumë mirë për 
përmirësimin e një solete tavani referuar 
mbrojtjes nga zjarri dhe zë-izolimit.

Konstruksioni i fiksuar në soletë me varëse 
direkte përbëhet prej profileve CD 60x27,  
të cilat montohen kryq, Lartësia e konstruk-
sionit të varur sëbashku me veshjen dopio 
pllakë me 12,5 mm të trashë shkon nga 
100 deri 260 mm.

D112 Tavan me pllakë gipsi Knauf - konstruksion kryq
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D131 Tavan vetëmbajtës Knauf

D150 Veshje direkte zë izoluese Knauf D150
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Ideale për lartësi të mjaftueshme hapësire

Konstruksion metalik vetë-mbajtës D131

Kurseni vend, fitoni performancë

Veshje direkte zë izoluese D150

Informacione më të detajuara i gjeni në
prospektin teknik Knauf
■ D15 Sistemi i tavanit me binar druri Knauf

Sistemi i tavanit vetë-mbajtës D131 si tavan 
për rikonstruksion, i mundshëm për tu vendo-
sur kudo, koncepton dhe arrin nje izolim të 
plotë të tavanit të vjetër për sa i takon izolimit 
nga zhurmat goditëse dhe ato zanore. Tavani 
vetë-mbajtës ofron jo vetëm vend për 
aplikimin e instalimeve, por karakterizohet 
gjithashtu nga një montim ekonomik. Ai  
mund të montohet pavarsisht nga aftësia 
mbajtëse e tavanit të vjetër. Aplikimi kryhet 
me profile CW, të cilat fiksohen në muret 
masive apo me pllaka gipsi. Veshja kryhet 
me 2x12,5mm pllaka Diamant.Konstruksioni 
Knauf është i përshtatshëm për gjerësi 
hapësire deri në pesë metra. Me ketë 
konstruksion është tërësisht i mundur 
përmirësimi i nivelit të ndikimit të zhurmave 
nga goditja deri ne 30 dB . 

Veshja direkte zë-izoluese D150 me profile 
MW është një zgjidhje sistemi veçanërisht 
elegante, e cila edhe në lartësi të vogël 
varje arrin një përmirësim optimale të teknikës 
zëizoluese dhe të mbrojtjes nga zjarri të 
tavanit ekzistues me binar druri. 
Veshja direkte e binarëve të drurit është 
mundësi praktike mbi të gjitha në ndërtesat 
me lartësi ambjenti të ulët, për të ndikuar 
një përmirësim të kombinuar si në zëizolim 
dhe në mbrojtjen nga zjarri. Në sistemin 
Knauf D150 është implementuar në mënyrë 
konsenguente si sistemi i membranës 
elastike. Profilet MW të fiksuara në njërën 
anë të binarëve të drurit garantojnë për një 
distancë veshje nga binarët e drurit prej të 
paktën 1 deri 2 mm me një zëizolim optimal. 
Veshja me  pllaka Diamant 2x12,5 mm e 
tavanit të lehtë me binar druri, në kombinim 
me konstrusionin e dyshemesë Brio arrijnë 
një masë të vlerësua r të nivelit    të zhurmave    
nga goditjet nën 50 dB 

D131 Tavan vetëmbajtës Knauf

D150 Veshje direkte zë izoluese Knauf D150
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Ideale për lartësi të mjaftueshme hapësire

Konstruksion metalik vetë-mbajtës D131

Kurseni vend, fitoni performancë

Veshje direkte zë izoluese D150

Informacione më të detajuara i gjeni në
prospektin teknik Knauf
■ D15 Sistemi i tavanit me binar druri Knauf

Sistemi i tavanit vetë-mbajtës D131 si tavan 
për rikonstruksion, i mundshëm për tu vendo-
sur kudo, koncepton dhe arrin nje izolim të 
plotë të tavanit të vjetër për sa i takon izolimit 
nga zhurmat goditëse dhe ato zanore. Tavani 
vetë-mbajtës ofron jo vetëm vend për 
aplikimin e instalimeve, por karakterizohet 
gjithashtu nga një montim ekonomik. Ai  
mund të montohet pavarsisht nga aftësia 
mbajtëse e tavanit të vjetër. Aplikimi kryhet 
me profile CW, të cilat fiksohen në muret 
masive apo me pllaka gipsi. Veshja kryhet 
me 2x12,5mm pllaka Diamant.Konstruksioni 
Knauf është i përshtatshëm për gjerësi 
hapësire deri në pesë metra. Me ketë 
konstruksion është tërësisht i mundur 
përmirësimi i nivelit të ndikimit të zhurmave 
nga goditja deri ne 30 dB . 

Veshja direkte zë-izoluese D150 me profile 
MW është një zgjidhje sistemi veçanërisht 
elegante, e cila edhe në lartësi të vogël 
varje arrin një përmirësim optimale të teknikës 
zëizoluese dhe të mbrojtjes nga zjarri të 
tavanit ekzistues me binar druri. 
Veshja direkte e binarëve të drurit është 
mundësi praktike mbi të gjitha në ndërtesat 
me lartësi ambjenti të ulët, për të ndikuar 
një përmirësim të kombinuar si në zëizolim 
dhe në mbrojtjen nga zjarri. Në sistemin 
Knauf D150 është implementuar në mënyrë 
konsenguente si sistemi i membranës 
elastike. Profilet MW të fiksuara në njërën 
anë të binarëve të drurit garantojnë për një 
distancë veshje nga binarët e drurit prej të 
paktën 1 deri 2 mm me një zëizolim optimal. 
Veshja me  pllaka Diamant 2x12,5 mm e 
tavanit të lehtë me binar druri, në kombinim 
me konstrusionin e dyshemesë Brio arrijnë 
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Krijim individual i ambjentit me

Tavan design Knauf 

Ndriçim i fshehur ne korridor

Informacione më të detajuara i gjeni
prospektin teknik Knauf
■ D12 Tavanet Akustik Cleaneo 
■ TRO50 Knauf alutop® Dritare kontrolli 
■ D19 Knauf Tavanet design

Me sistemet inovative te tavaneve Knauf 
krijohen ambjente të brendshme optike dhe 
fine të koo   rdinuara     të     cilat lejojnë të apliko-
hen vizionet e arkitekturës së brendshme.

Tavane të varura me ndriçim të integruar, 
kupolat, ndriçimi jo direkt, tavanet grid dhe 
dhe dhe ...
Kreativiteti për krijimin e një ambjenti nuk 
njeh kufizim.

Me pllakat Cleaneo Akustik gjithashtu mund 
të përmirësohet ajri i ambjentit. Kështu 
mund te shfrytëzohet për ambjente ndejtje 
edhe guzhinat.  
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Ndërtimi i hapësirave nënçati

Sistemet Knauf për ndërtimin nënçati

■

■

■

■

Kërkesa bazë për një klimë të balancuar të 
ambjentit nën çati është një termoizolim dhe 
zëizolim i mjaftueshëm si dhe një aplikim 
hermetik, pasi:
Termoizolimi i një çatie funksionon optimal-
isht vetëm atëhere nqs nuk ekziston asnjë 
vend jo hermetik. Konstruksionet e çatisë 
mund të jenë të pajisur me kulme të pjerrta 
të ajrosura ose jo. Sot zakonisht është 
aplikimi jo me ajrim me nje izolim të plotë të 
kulmit.  
Nëse duhet të optimizohet konstruksioni i një 
çatie ekzistuese, një izolim i plotë i trarëve 
të çatisë vlerësohet si zgjidhje ekonomike. 
Bazuar në projektin profesional, ndërtimi i 
një katit nënçati me Sistemet Knauf është 

      Knauf tregon një 
zgjedhje të përcaktuar të sistemeve, të cilat 
janë tashme të provuara për tu përdorur në 
fushën e rikonstruksioneve të ambjenteve 
nënçati.  

Aplikimi i mëvonshëm i izolimit nga 
poshtë i trarëve të trarëve të çatisë me 
sistem
Për izolimet e mëvonëshme të trarëve nga 
poshtë, Knauf Gips së bashku me Knauf 
Insulation ka zhvilluar një zgjidhje standarte 
ekonomike dhe teknike, të cilat sipas 
kërkesës mund të variojnë. 

Avull-frenuese Thermolan LSD nga Knauf 
Insulation si një shtresë hermetike 
avull-frenuese e vazhdueshme
Shtresë izoluese (pambuk mineral) nga 
Knauf Insulation, trashësia sipas kërkesës
kosntruksion i thjeshtë/dopio me profile 
metalike me varëse direkte.
Pllakë masive Knauf në format të vogël të 
thjeshtë për tu menxhuar.

i realizueshëm thjeshte. 
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D612 Veshje e katit nën-çati - konstruksion i thjeshte metalik

D612 veshja e murit vertikal me konstruksion metalik

Shtresa izoluese sipas detajeve
të urave termike
Shtresa shtresë izoluese
(p.sh. tek muret vertikale)
vetëm me aprovim të projektuesit
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Thjeshtë, shpejtë dhe përpikmëri

Me konstruksion metalik të thjeshtë D612

■             

Muri vertikal nënçati si mur për instalime
■ Dritaret e kontrollit gjithashtu të montohen

në këtë zonë.

Informacione më të detajuara i gjeni në
prospektin teknik Knauf
■ D61 Veshja e katit nënçati

Në rast se nevojitet të nivelohen ndryshimet 
ne lartësitë e trarëve/binarëve të çatisë, në 
rast se kërkohet të realizohet hapësirë       e 
mjaftueshme për aplikimin e shtresës 
izoluese apo kemi kërkesa të larta në 
zjarrdurueshmëri apo zëizolim, Knauf ofron 
zgjidhje praktike me sistemin::

Sistemi Knauf i veshjes nënçati D612 me 
konstruksion metalik i fiksuar me varëse 
direkte/ varëse akustike ose fiksues-Klip.

Me Sistemin Knauf D612 mund të plotëso-
hen thjeshtë pothuajse të gjitha kërkesat 
fiziko-ndërtimore të vendosura për një 
veshje të katit nënçati. Referuar mënyrës së 
varjes/fiksimit të konstruksionit metalik,  
shtresës izoluese që do përdoret, llojit të 
pllakës së  veshjes,  përcaktohet   edhe 
efikasisteti i sistemit. Kërkesat për mbrojtjen 
nga zjarri F30 (30min) der F90 (90min) 
realizohen pa problem.

Gjithashtu, Sistemi Knauf D612 mundë-
son kombinimin e izolimit të trarëve 
ndërmjet dhe nga poshte dhe përshtatet 
kështu për rikonstruksionin energjitik të 
ndërtimeve të vjetra. 

Muret vertikale të ambjentit nënçatisë 
shërbejnë si mur për instalime. Ashtu siç 
edhe veshja e nënçatisë edhe këtu duhet të 
kihet kujdes për hermetizimin, në mënyrë 
që të eleminohen humbjet termike. Kjo vlen 
veçanërisht kur montohen kutitë elektrike. 

Për shkak të fiksimit të konstruksionit me 
varëse direkte krijohet një hapësi  r  ë për 
aplikimin pa veshtirësi dhe të sigurtë të 
instalimeve.

D612 Veshje e katit nën-çati - konstruksion i thjeshte metalik

D612 veshja e murit vertikal me konstruksion metalik

Shtresa izoluese sipas detajeve
të urave termike
Shtresa shtresë izoluese
(p.sh. tek muret vertikale)
vetëm me aprovim të projektuesit
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Thjeshtë, shpejtë dhe përpikmëri
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■             
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Informacione më të detajuara i gjeni në
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Teknikë e sofistikuar dhe liri krijuese

 Dritare kontrolli Knauf alutop®

■

■

■ Hyrje e plotë për kontroll
■ Montim i thjeshtë, ekonomike
■ Kërkesat të testuara dhe cilësi
■ Prodhim individual në përmasa speciale
■ Shumëllojshmëri në asortiment

Informacione më të detajuara i gjeni
prospektin teknik Knauf
TRO50 Dritare kontrolli Knauf alutop®

E mira e një dritare kontrolli përcaktohet nga 
aftësia e saj për t’ju  adaptuar kushteve të 
ndërtimit, si dhe nga fleksibiliteti dhe 
design-i i saj.

Dritarja e kontrollit Knauf alutop® bashkon 
keto dimensione me detyrimin e përcaktuar 
nga funksionaliteti teknik. Kështu me 
sistemet moderne të thata çdo dëshirë 
plotësohet. Dritaret e kontrollit Knauf 
alutop® mbyllin çdo vrimë.

E konceptuar për të gjitha sistemet e tavan-
eve të varura, mure ndarëse ose kuti, 
dritarja e kontrollit Knauf alutop® aplikohet 
në variantin pa mbrojtje nga zjarri ose me 
mbrojtje të testuar nga zjarri.

Kjo i jep projektuesëve dhe arkitektëve 
përveç kesaj mundësinë e integrimit të 
dritareve të kontrollit tek konstruksionet e 
krijuara individualisht të ndërtimit të thatë. 
Një pikë shtesë pozitive është shumëllojsh-
mëria e tipeve të dritareve nga katrore, të 
rrumbullakët e deri tek ato të harkuara, nga 
të lëmuara, me vrima deri tek ato të veshura 
me cohë, nga të hermetizuara nga ajri deri 
te ato nga tymi. 

Knauf alutop® Dritare kontrolli

Të gjitha dritaret e kontrollit Knauf alutop® 
vlersohen për konstruksionin inteligjent, unik 
deri ne detajin më të vogël teknik:

Pothuajse e padukshme në gjendje të 
pahapur.
Sistem mbyllës jo i dukshëm dhe sistem i 
sigurtë
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Altoparlantën kosol të mëparshëm

Knauf Soundboard

■

■
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Sikur muret dhe tavanet të këndonin dhe kumbonin

Knauf Soundboard

Estetikë  e paprekur

Rezonancë optimale

Më pak është më shumë 

Përparësitë 
■ E padukshme– Krijim pa shenja
■ Akustikë në të gjithë ambjentin
■ Qartësi e lartë e zërit
■ Kursim kosto

Informacione më të detajuara i gjeni në
prospektin teknik Knauf
■ D179 Soundboard

Arkiktura estetike tashme jo vetëm që 
mund të shikohet por edhe të dëgjohet. 
Altopalantët Knauf Soundboard janë 
absolutisht të padukshëm dhe kujdesen për 
një ton të mirë. 

N.q.s. vetëm elementët teknik (kabull etj.) 
do të qëndronin në hapsirën e tavanit, a.t.h. 
paisja do të qëndronte në qendër të 
vëmendjes. Knauf Soundboard qëndrojnë 
absolutisht të padukshme. Pllakat Knauf 
mund të mbulohen me të gjitha shtresat e 
mundshme për një cilësi tingulli të njëjtë.

Meqenëse sipërfaqja e të gjithë pllakës 
shërben si trup rezonance, Altoparlantët 
Knauf arrijnë një fushë frekuence me 
broadband të madh nga 100 Hz deri 18 
KHz. Qartësia e  zërit dhe shpërndarja e 
gjërë e valëve kujdesen për ndjeshmëri 
tingulli veçanërisht të kënaqshme në të 
gjithë ambjentin zanor. 

Nëpërmjet rrezatimit 180°, numri i altopar-
lanteve krahasimisht me zgjidhjet e 
mëparshme ulet shumë, duke mbajtur 
cilësinë e plotë të tingullit. Njëkohësisht 
Altoparlantët Knauf mund të lidhen direkt 
në pajisjet e mëparshme sterio dhe nuk 
është e nevojshme përdorimi i përfor-
cuesve të veçantë special.   

për nga anët  paqartësi e zërit për shkak 
të grupimit të fortë dhe shpërndarjes jo të 
njëtrajtshme të frekuencës. 

Akustikë ambjenti e njëtrajtshme në të 
gjithë sipërfaqen dhe qartësi shumë e 
mirë e zërit nëpërmjet shpërndarjes të 
gjerë mbi të gjithë fushën e frekuencës.  

Altoparlantën kosol të mëparshëm

Knauf Soundboard

■

■
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sygjerime për modernizim - brenda: Sisteme

Bazamenti i duhur

Elementë e gatshem për dysheme Knauf Brio

Realizon thjesht një bazament solid

Elementi F126 Knauf Brio

Informacion më të detajuar e gjeni në
prospektin teknik Knauf:
■ F12 Elementë të gatshëm për dysheme

 

E qëndrueshme, robuste dhe e rrafshët  janë  tre ka- 
rakteristikat që duhet të plotësojë gjithnjë një shtresë        
dyshemeje, në mënyrë që sipërfaqet e shtruara 
të dyshemesë të mund të ndikojnë perfekte në 
ambjent dhe të mundësojnë ecje të rehatshme. 
Elementët e gatshme për dysheme Knauf Brio 
shfaqin tipare të tjera pozitive, të cilat ruajnë 
ndërtimet e reja si edhe ato të vjetra dhe një 
njëkohësisht realizojnë bazën për një cilësi jete të 
rehatshme: dhe për lartësi konstruksioni shumë 
të vogël dhe peshë shumë të vogël, sistemi arrin 
vlerat më të mira për mbrojtjen nga zjarri dhe 
izolimit akustik nga goditjet e një tavani. Në 
kuptimin e projektimit të plotë të një tavani, 
elementet e gatshme për dysheme Knauf Brio 
paraqesin një komponent me influencë të lartë. 
Sipas parimit modular elementet e ndryshme 
mund të kombinohen në mënyre fleksibël. Knauf 
Brio për shkak të përçueshmërisë termike të mirë 
të të saj përshtatet gjithashtu për tu shtrirë mbi 
ngrohësit apo ftohësitë e dyshemesë.          

Për praktikën e ndërtimit vendimtare është 
gjithnjë faktori kohë: shtrimi i shpejtë dhe pa 
kohë pritje për tu tharë, elementët e 
gatshem për dysheme realizojnë bazën për 
një racionalizim më të mirë të proçesit 
ndërtimor në të gjitha ambjentet e banimit, 
përfshirë banjot dhe bodrumet. 

Kushtet e lejuara konstruktive në ndërtim na 
ballafaqojnë me vendosjen e kërkesave 
individuale - Elementet e gatshme për dysheme 
Knauf Brio F126 realizojnë bazament solide për 
hapsirë projektimi dhe siguri si për sipërfaqe 
dyshemeje të vogla dhe të mëdha. Të lehta, të 
holla dhe  eficiente, elementët e gatshëm për 
dysheme edhe vetëm me një shtresë Knauf 
Brio 18 apo Knauf Brio 23, plotësojnë pa 
problem kërkesat për mbrojtjen nga zjarri të një 
tavani nga lart F30 deri F60. Në kombinim me 
shtresat niveluese ose izoluese, Knauf Brio 
arrijnë gjithashtu vlerat më të mira për izolimin 

akustik nga goditjet - edhe atëhere kur rrjeti i 
instalimeve është shtrirë në dysheme ose 
kur duhet të përmirësohet izolimi akustik nga 
goditjet për një taban me binar druri.  

Elementët e gatshëm  për dysheme Knauf Brio 
F126 zotërojnë edhe në sipërfaqe të mëdha 
aftësi të lartë peshë-mbajtëse. Tashmë edhe 
tek elementi me trashësi 18 mm, Knauf Brio 
F126 ofron karakteristika të shkëlqyera 
përdorimi dhe ngarkohet pa problem me të 
gjitha ngarkesat e zakonshme në ambjentin e 
banimit. Vendosja e ngarkesave statike më të 
mëdha arrihet me Brio 23. Pesha e vogël e 
elementit (22 kg/m² apo 28 kg/m²) përgjithë-
sisht nuk shkakton asnjë problem statik, dhe 
dimensioni i vogël 1200 mm x 600 mm 
shërben në mënyrë ideale mbi të gjitha për 
rikonstruksionin e dyshemeve me sipërfaqe të 
vogla dhe të ngushta. Knauf Brio F126 mund 
të montohet edhe si dysheme notuese.    

Pavarsisht nga këto vlen:
Kusht themelor për një të arritur një perfor-
mancë është vendosja e një shtrese në të 
gjithë sipërfaqen mbi elementet Brio. Paratra-
jtimi me kujdes i sipërfaqes është atëhere 
shumë i rëndësishëm. Materialet niveluese të 
vendosur mbi sistemin e dyshemesë nga 
Knauf si Nivellierspachtel, Nivellierestrich, 
Trockenschüttung apo Knauf EPO-Leicht , si 
shtresë në trashësi të kërkuar, garantojnë një 
përpunim optimal sipërfaqes.

Për të mbyllur urat e transmetimit të zërit dhe 
bashkimin e konstruksionit të dyshemesë, 
Knauf këshillon që pëgjatë mureve në 
lartësinë e shtresës së dyshemesë të 
vendosen shirita izolues prej pambuku 
mineral   
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Izolim akustik optimal nga goditjet

Elementet termik Knauf Brio F127

Izolim akustik efektiv nga goditjet:

Më mirë në kombinim

Informacione më të detajuar i gjeni
në prospektin teknik Knauf :
■ F12 Elementet e gatshme për dysheme

Cilësia e një banese ose e një ndërtese 
varet direkt nga ndërtimi i dyshemesë, pasi: 
kush dëshiron vazhdimisht të dëgjojë, çfarë 
bën komshiu? Dëshira për qetësi është sot 
shpesh më e lartë se sa normalisht e kërko-
het nga normat, planifikohet dhe zëizolimi i 
aplikuar. Elementët termik Knauf Brio F127 
ofron një bazament të besueshëm: izolim 
akustik optimal nga goditjet për tavanet 
masive dhe me binar druri. Në të njëjten 
kohë, elementet termik Knauf Brio arrijne 
një qëndrueshmëri nga zjarri nga lart prej 
F60 deri F90.

Elementët termik Knauf Brio F127 të 
përbërë nga pllaka termike me fibër druri 10 
mm e gjerë kanë performanca të mira edhe 
për lartësi të vogla të konstruksionit. Izolimi 
akustik nga goditjet e një tavani masiv 
përmirësohet me 17 dB në rast se 
p.shaplikohet dyshemeja notuese me 
element Brio 18 mm të trashë me 10 mm 
pllakë fibër druri (Brio 18 WF). Në rast se 
dyshemeja do të shtrohej edhe me një 
shtresë ekstra Knauf Trockenschüttung 20 
mm të trashë, masa e përmirësimit të 
izolimit akustik do të jetë 22dB. Gjithashtu 
se në rast se është e nevojshme të shtrihen 
shumë instalime në soletën e dyshemesë, 
Knauf EPO-Leicht mundëson një nivelim të 
sigurtë të soletës para përdorimit të Knauf 
Brio. Elementet termikë Brio montohen 
thjeshtë, përshtaten shumë mirë për 
shndërimin e mëvonshëm të një kati nënçati 
në ambjent banimi apo të një ambjenti të 
ndriçuar bodrumi në ambjent zyre ose loje. 
 

Veçanërisht interesante është Sistemi 
Knauf Brio me element termik F127 kur 
aplikohet në ndërtimet e vjetra me tavan me 
tra druri:
Nga njëra anë kemi një peshë të vogël, dhe 
nga ana tjetër kemi montim të thatë. Pavar-
sisht nga kjo, Knauf Brio përmirëson si 
mbrojtjen nga zjarri e një tavani me tra druri 
nga lart si dhe gjithashtu zëizolimin nga 
poshtë - gjë e cila rezulton në keto lloj 

tavanesh përgjithësisht me performancë të 
ulët. Tashmë me një shtresë Brio 18 WF 
arrihet klasifikimi i mbrojtjes nga zjarri F90 
(90 min.) nga lart dhe njëkohësisht izolimi 
akustik nga goditjet përmirësohet me 10dB. 
Për të arritur një izolim akustik të tavanit me 
tra druri në banesa, duhet të zbatohet 
njëkohësisht një masë konstruktive për 
pjesën e poshme të tavanit.

Në rast se do të montohet edhe një tavan i 
varur (Knauf D152, i veshur me pllakë 
masive), arrihen veçanërisht vlera të larta.
Tek matjet e ndryshme në tavanet tipike me 

tra druri u arrit niveli i impaktit të zhurmës 
nga goditjet nën vlerën 45 dB dhe një 
zë-izolim prej mbi 65 dB. 
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Në fokus: pllaka të përshtatshme
Pllaka gipsit nuk është thjesht pllakë prej 
gipsi. Si rezultat e zhvillimit të 
vazhdueshëm sot pllakat e gipsit Knauf 
janë materiale të lidhura ndërtimi 
funksionale. Kjo do të thotë: lëndët e para 
optimizohen me materiale ndihmëse 
speciale për të plotësuar kërkesa të 
përcaktuara. P.sh. në rast se kërkohet një 
zë izolim i lartë, duhet që pllaka të jetë 
fleksibël. Në rast se është e rëndësishme 
aftësia mbajtëse, vlen të zgjidhet një 
pllakë me fortësi kartoni të lartë si dhe me 
me më shumë fibër në përmbajtje. Për 
mbrojtjen nga zjarri, prania e kristaleve të 
ujit dhe struktura e përbërjes së pllakës 
janë vendimtare.

Prandaj ekzistojnë një shumëllojshmëri 
 pllakash. Knauf e bën të 
lehtë zgjedhjen e pllakës së duhur. 
Pllakat Knauf të paraqitura në vijim janë 
të përshtatshme veçanërisht për tu 
përdorur në ambjente banimi - referuar 
performancës së tyre fiziko-ndërtimore si 
dhe përpunimit të thjeshtë.        
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Diamant (Pllakë e fortë gipsi)

GKFI

Pllakat masive

GKB/GKBI, GKF/GKFI

Formatet e pllakave:
Pllakë masive GKB / GKBI
Trashësi pllake 18 mm
■ 625 x 2.600 mm

Pllakë masive GKF
Trashësi pllake 20 / 25 mm
■ 625 x 2.000 / 2.500 / 2.600 mm

Pllakë masive GKFI
Trashësi pllake 20 mm
■ 625 x 2.000 mm
Trashësi pllake 25 mm
■ 625 x 2.000 / 2.600 mm

Formatet e pllakave:
Pllakë e fortë Diamant GKFI
Trashësi pllake 12,5 / 15 mm
■ 1.250 x 2.000 / 2.500 mm

Informacion më të detajuar e gjeni në
broshurën Knauf:
■ DIA1 Knauf Diamant 
si dhe ne prospektin teknik Knauf
■ Sistemet e tavaneve me tra druri Knauf D15 
■ Veshja e katit nënçati Knauf D61
■ Muret në apartamente banimi Knauf W35
■ Muret me pllakë Diamant W15

Pllaka masive Knauf ka një përdorim univer-
sal si pllakë ndërtuese, për mbrojtjen nga 
zjarri dhe rezistente nga lagështia. Për 
shkak të gjerësisë të manovrueshme prej 
625 mm dhe gjatësive të ndryshme nga 
2.000, 2.500, 2.600 mm, këto pllaka 
përshtaten veçanërisht për një ndërtimin 
ekonomik, të sigurtë dhe të thjeshtë të katit 
nënçati. Pllakat masive Knauf mund të 
fiksohen ose direkt në trarët e drurit ose në 
një konstruksion me një distancë nga akset 
prej 800 mm.
Në zonën e murit pllakat masive kanë 
përparësinë e mënyrës së montimit të 
shpejtë dhe ekonomike. Nga njëra anë 
distanca nga akset e profileve të konstruk-
sionit është 1.000 mm dhe nga ana tjetër 
montimi i pllakave masive horizontalisht 
garanton punë të thjeshtë dhe eficiente.

Seksioni i brinjëve gjysëm e rrumbullakët 
(HRAK) mundëson një stukim të thjeshtë të 
fugave.    

Pllaka e fortë gipsi Knauf Diamant 12,5 mm 
e trashë është një pllakë me cilësi të lartë, e 
cila plotëson në mënyrë optimale të gjitha 
kërkesat fiziko-ndërtimore dhe ato mekanike 
në ndërtesat për banim. Pllaka jashtëzakon-
isht e qëndrueshme Knauf Diamant lejon 
p.sh. në krahasim me pllakën standarte një 
peshëmbajtje deri në 20% më të madhe. 
Njëkohësisht ajo është një pllakë me 
mbrojtje nga zjarri dhe rezistente nga 
lagështia në pëputhje me normën DIN 
18180. Si pllakë fleksibël dhe robuste, pllaka 
Knauf Diamant shërben si bazë për zë-izolim 
optimal në ambjente të brendëshme. Një 
mur me trashësi 100 mm (59 kg/m²) me nje 
konstruksion metalik prej profileve Knauf, i 
veshur me dopio pllakë arrin një vlerë 
zë-izolimi Rw,R deri ne 57 dB. Për të arritur të 
njëjtën performance me murin masiv, është 
e nevojshme një peshë muri prej 360 kg/m² 
(6 herë më të madhe).

Pllaka Knauf Diamant është e 
disponueshme në gjerësi 1.250 mm dhe në 
dy gjatësi të ndryshme 2.000 dhe 2.500 mm. 
Brinjët e saj gjysëm të rrumbullakta garanto-
jnë një montim të thjeshtë dhe ekonomik.    
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Pllakë termike Knauf InTherm

-

 

Pllaka termike Knauf InTherm 

Përparësitë:
■ Termoizolim i lartë
 λ = 0,032 W/(mK)
→  Mundëson reduktimin e trashësisë së

shtresës izoluese për të njëjtën termo-
izolim (përfitim në sipërfaqe)

ose
→  kursim i lartë e energjisë për ngrohje
 për të njëjtën trashësi shtrese izoluese

■ Format i manovrueshëm - i disponueshë në 
lartësinë e ambjentit dhe gjerësi 625 mm -
ideale për tu transportuar në shkallët e objektit

■ Manovrohet nga një njeri
■ Vendoset në gjatësi dhe tërthorazi

Trashësitë e shtresës izoluese:
■ 40 mm dhe 60 mm + pllakë gipsi 12,5 mm

E re

Indormacion më të detajuar i gjeni në
prospektin teknik Knauf:
■ W61 Suva e thatë dhe veshje e murit 

me konstruksion Knauf
■ K733 Knauf InTherm

Pllaka termike Knauf InTherm përbëhet nga 
një pllakë gipsi, një shtresë izoluese dhe, në 
rast se nevojitet nga një shtresë 
avull-difuzuese si shtresë e ndërmjetme.
Si shtresë izoluese bëhet fjalë për polisterol 
EPS termikisht i optimizuar. Lënda e parë 
është e njëjtë me atë të polisterolit EPS 
normal. Një klasifikim sipas  normës së 
produktit është kështu i mundur (shiko kapitull 
7, faqe 42).
E veçanta qëndron tek përmbajtja e grafitit në 
materialin e polisterolit. Ky adititiv i jep 
materialit izolues jo vetëm ngjyrën karakteris-
tik gri, por kujdeset gjithashtu që karakteristi-
kat termike të materialit të ndryshojnë pozitivisht 
në kohë.
Nëpërmjet shtimit të grafitit dhe shpërndarjes 
të njëtrajtshme të tij në matricë, një pjesë e 
mirë e rrezatimit termik reflektohet dhe absor-
bohet. Kjo pjesë nuk humbet në formën e 
energjisë termike, rrjedhja termike zvogëlohet 
nëpërmjet shtresës izoluese. Kështu 
polisteroli EPS “gri” manifeston një përçuesh-
mëri termike më të vogël se sa polisteroli EPS 
“i bardhë” dhe veçanërisht përshtatet për 
termoizolim të lartë. Kjo reflektohet përmes 
një kursimi efektiv të energjisë për ngrohje për 
të njëjtën trashësi të shtresës izoluese apo 
humbjeve të pakta të sipërfaqes së shfrytë-
zueshme për shkak të trashësisë së vogël të 
shtresës izoluese për të njëjtën nivel termik.

Një optimizim referuar mbrojtjes nga lagështia 
sipas kushteve klimaterike, pllaka termike 
Knauf InTherm paraqitet me shtresën e 
integruar avull-frenuese. Për rastet e 
përdorimit të përmendura në tabelën e faqes 
35, pllakat termike optimizohen me ndihmën 
e qëndrueshmërisë nga difuzioni. Kjo 
qëndrushmëri është kaq e madhe, saqë 
rastet e kondesimit brenda secilit element 
konstruktivë të jashtëm gjatë një rrymë 
difuzioni (nga brenda për jashtë) të elemino-
hen në mënyrë të sigurtë. Nga ana tjetër, 
ndikimi i frenimit të avullit është vendosur 
mjaftueshmërisht ulët në mënyrë që të mos 
kemi grumbullim të lagështirës në elementin 
konstruktiv, pra të mundësohet një “tharje” 
nga ambjenti i brendshëm.  
     

Ndërtimi i veçantë i seksionit të brinjëve me 
shkallëzim vetëm nga njëra anë garanton, që 
shtresa izoluese të jetë gjithnjë e bashkuar 
hermetikisht. Kështu kryhet eleminimi efektiv 
i urave termike. Fuga krijohet gjithnje në 
shtresën e sipërme, pra në shtresën e pllakës 
së gipsit. Ajo është aq e madhe, që të 
mundësojë një stukim optimal hermetikisht të 
vazhdueshëm. Pavarsisht nga kjo teknike e 
veçantë teknike fuge, pllakat termike Knauf 
InTherm përpunohen si të gjitha pllakat e 
tjera të zakonshme. 
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Si shtresë izoluese bëhet fjalë për polisterol 
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mundësojë një stukim optimal hermetikisht të 
vazhdueshëm. Pavarsisht nga kjo teknike e 
veçantë teknike fuge, pllakat termike Knauf 
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Dimensioni: 600 / 1200 mm

F126 Knauf Brio-Elemente

F127 Knauf Brio-Element termik

Dysheme me elementë të gatshëm

Paraqitja skematike - e pashkallzuar
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D
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Brio 23

Brio 18 WF
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+

Brio 18 EPS

Brio 23 WF
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+
10 WF
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Produkte

Elementë të gatshëm për dysheme Knauf Brio

Elemente të gatshme termikë për
dysheme Knauf Brio WF 

Informacion më të detajuar e gjeni në
prospektin teknik:
■ F12 Knauf Dyshemetë me elementë të gatshëm

Përçueshmëria termike λR  W/(mK)

Knauf Brio 0,38

Pllakat Knauf TUB 0,21

EPS 0,04

Fibër druri WF 0,055

Mbushje e thatë për dysheme Knauf PA 0,23

Knauf EPO-Leicht 0,07

Knauf Brio është një sistem për dysheme të 
thatë, e cila përmirëson efektivisht njëkohë-
sisht mbrojtjen nga zjarri dhe zëizolimin e 
zonës së dyshemesë. Elementët e ndërtu-
ara në mënyrë homogjene prej fibër-gipsi 
në trashësi 18 mm apo 23 mm janë të pa 
djegshme (klasa e materialit të ndërtimit 
A1). Me gjerësinë e tyre prej 600 mm dhe 
gjatësi 1200 mm, ato ofrojnë  një format të 
manovrueshëm dhe një peshë të vogël që 
në varësi të trashësisë varion 22 dei 28 
kg/m². Për më tepër shkallzimi i brinjëve 
prej 35 mm të gjërë, mundëson një montim 
të thjeshtë të sigurtë dhe perfekt. Çdo 
element ngjitet me njëri tjetrin dhe më pas 
fiksohet me vida ose kapëse. Knauf Brio 
mund të montohet gjithashtu edhe në 
tualet, apo mbi dyshemetë me ngrohje dhe 
përshtaten për të gjitha shtresat e sipërme 
të dyshemesë.   

Elementët termikë për dysheme Knauf Brio 
WF përbëhen nga pllaka fibër-gipsi 18 mm 
ose 23 mm të trasha të ngjitura me një 
pllakë izoluese prej fibër-druri. Në rast se 
kërkohet zëizolim komfort apo kerkesa të 
larta në mbrojtjen nga zjarri të soletës, 
sistemi i dyshemeve të gatshme Knauf Brio 
WF ofron performancën më të lartë për 
lartësi të vogël dyshemeje. Elementët kanë 
gjithashtu një shkallëzim 35 mm të gjerë 
dhe së bashku me formatin e 
manovrueshëm me gjerësi 600 mm dhe 
gjatësi 1200 mm, mundësojnë një montim 
të sigurtë dhe perfekt.
Elemetet termikë Knauf Brio WF mund të 
montohen gjithashtu edhe në tualet, apo 
mbi dyshemetë me ngrohje dhe përshtaten 
për të gjitha shtresat e sipërme të 
dyshemesë. 

Për majtjen e dyshemesë me ngrohje me Elementët Brio të vendoset λ10 = 0,30 W/(mK)  
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Dimensioni: 600 / 1200 mm
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Dysheme me elementë të gatshëm
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Produkte

Elementë të gatshëm për dysheme Knauf Brio

Elemente të gatshme termikë për
dysheme Knauf Brio WF 

Informacion më të detajuar e gjeni në
prospektin teknik:
■ F12 Knauf Dyshemetë me elementë të gatshëm

Përçueshmëria termike λR  W/(mK)

Knauf Brio 0,38

Pllakat Knauf TUB 0,21

EPS 0,04

Fibër druri WF 0,055

Mbushje e thatë për dysheme Knauf PA 0,23

Knauf EPO-Leicht 0,07

Knauf Brio është një sistem për dysheme të 
thatë, e cila përmirëson efektivisht njëkohë-
sisht mbrojtjen nga zjarri dhe zëizolimin e 
zonës së dyshemesë. Elementët e ndërtu-
ara në mënyrë homogjene prej fibër-gipsi 
në trashësi 18 mm apo 23 mm janë të pa 
djegshme (klasa e materialit të ndërtimit 
A1). Me gjerësinë e tyre prej 600 mm dhe 
gjatësi 1200 mm, ato ofrojnë  një format të 
manovrueshëm dhe një peshë të vogël që 
në varësi të trashësisë varion 22 dei 28 
kg/m². Për më tepër shkallzimi i brinjëve 
prej 35 mm të gjërë, mundëson një montim 
të thjeshtë të sigurtë dhe perfekt. Çdo 
element ngjitet me njëri tjetrin dhe më pas 
fiksohet me vida ose kapëse. Knauf Brio 
mund të montohet gjithashtu edhe në 
tualet, apo mbi dyshemetë me ngrohje dhe 
përshtaten për të gjitha shtresat e sipërme 
të dyshemesë.   

Elementët termikë për dysheme Knauf Brio 
WF përbëhen nga pllaka fibër-gipsi 18 mm 
ose 23 mm të trasha të ngjitura me një 
pllakë izoluese prej fibër-druri. Në rast se 
kërkohet zëizolim komfort apo kerkesa të 
larta në mbrojtjen nga zjarri të soletës, 
sistemi i dyshemeve të gatshme Knauf Brio 
WF ofron performancën më të lartë për 
lartësi të vogël dyshemeje. Elementët kanë 
gjithashtu një shkallëzim 35 mm të gjerë 
dhe së bashku me formatin e 
manovrueshëm me gjerësi 600 mm dhe 
gjatësi 1200 mm, mundësojnë një montim 
të sigurtë dhe perfekt.
Elemetet termikë Knauf Brio WF mund të 
montohen gjithashtu edhe në tualet, apo 
mbi dyshemetë me ngrohje dhe përshtaten 
për të gjitha shtresat e sipërme të 
dyshemesë. 

Për majtjen e dyshemesë me ngrohje me Elementët Brio të vendoset λ10 = 0,30 W/(mK)  
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Produkte

Të ndihesh mirë nën çati

Izolim me sistem

Llogaritësi EnEV

Përparësitë e sistemeve izoluese-hermetike 
Knauf Insulation

■ Klimë e kënaqshme e ambjentit për kosto
të ulta të energjisë

■ Mbrojtje nga lagështia

■ Përmirësim i termoizolimit

■ e çertifikuar për 50 vjet jetëgjatësi 

Produkte për ndërtimin e çatisë:
■ Thermolan UNIFIT TI 135 U
 Lesh xhami në rrul për izolimin ndërmjet

binarëve të çatisë

■ Thermolan UNIFIT TI 140 U
 Lesh xhami në rrul për izolimin ndërmjet

binarëve të çatisë

■ Thermolan TI 435 U
 Lesh xhami për izolim ekstra nën binarët

e çatisë

■ Sisteme isoluese-hermetike Knauf Insulation
 për krijimin e mbështjelljes hermetike të objektit

Mendimi për një mabjent banimi me pamje 
nga yjet në qiell shpesh fshihet menjëherë 
kur kujton nxehtësinë gjatë muajve të verës. 
Ndërkohë qe gjatë muajve të verës, në ditët 
e nxehta duhet të durohen temperatura të 
larta, në muajt e dimrit në të kundërtën 
kërkohet harxhim i madh energjie pë të 
ngrohur katin nën çati.

Duke pasur parasysh këto rrethana, është 
shumë e qartë cfarë kërkesash për një 
termoizolim të drejtë, dimensional duhet të 
plotësojë ndërtimi i nën çatisë. Ajo duhet 
nga njëra anë të mbrojë nga nxehtësia 
djegëse e verës, dhe nga ana tjetër të ruaj 
nxehtësinë në ditët e ftohta, në mënyrë që 
temperatura optimale e ambjentit të ruhet 
pa harxhim më të madh të nxehtësisë. 

Për rehati të lartë banimi dhe izolim optimal 
kombinohen komponentët e sistemit 
izolues hermetike të Knauf Insulation. 
Sepse vetëm hermetizimi i ajrit garanton 
funksionalitetin e izolimit për  shumë 
dhjetë vjeçarë !   

Për të verifikuar kërkesat sipas nevojës 
EnEV si ndihmë gjatë projektimit vijnë në 
ndihmë programe llogaritëse me pagesë. 
Knauf Insulation ve në dispozicion si një 
instrument të dobishëm si ndihmësë gjatë 
projektimit www.enev-rechner.de. (për 
vertetimin e izolimit të brendshëm këshillo-
het një llogaritje simulative e ngrohtësisë 
dhe lagështirës.  
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim - brenda: Produkte
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim- brenda: Produkte

Pllakë për tavanin e bodrumit Knauf Therm

Izolim për dysheme e nënçatisë Knauf Therm

.

Produkte:
■ Pllakë për tavanin e bodrumit Knauf Therm

 Dimensioni: 975 mm x 475 mm
 Trashësitë e disponueshme:

 40 mm, 50 mm, 60 mm

■ Izolim i dyshemesë nënçati Knauf Therm
 Dimensioni standart: 1000 mm x 500 mm

 Trashësitë e disponueshme:
 40 mm deri 200 mm

Udhëzim

Mënyra më e shpejtë dhe më e leverdis-
shme për izolimin e tavanit të bodrumit 
është aplikimi i pllakave Knauf Therm. 
Pllaka është e përbërë prej polisteroli 
(përçueshmëria termike 0,0040 W(m/K) 
ose 0,035 W/(mK)), ka një shkallëzim si dhe 
një prerje në të gjithë brinjën ballore dhe 
prodhohet në dimension 975 mm x 475 mm.
Trashësitë e preferuara janë 40 mm, 50 mm 
dhe 60 mm.
Përpunimi: Pllakat izoluese ngjiten në 
tavanin e bodrumit ose fiksohen me upa në 
beton.

Izolimi i dyshemesë së nënçatisë Knauf 
Therm përbëhet prej pllakave izoluese 
polisteroli i cilësisë Knauf Therm EPS 040 
DEO ose Knauf Therm EPS 035 DEO dhe  
sipas dëshirës së trashësisë së shtresës 
izoluese, mund të vendoset në një ose dy 
shtresa.
Madhësia standarte e pllakës është 1000 mm 
x 500 mm (brinjë të shkallëzuara). Izolimi i 
dyshemesë nënçati Knauf Therm ofrohet në 
trashësitë sipas dëshirës nga 40 mm deri 200 
mm.

Për të plotësuar kërkesat e rregullores së 
kursimit të energjisë, duhet të zgjidhet një 
trashësi më e madhe se 120 mm. 

Për të siguruar kalueshmëri të 
vazhdueshme mbi pllakën izoluese mund 
të shtrohet mbi të psh. një element Knauf 
Brio, e cila e bën dyshemenë të shfrytëzue-
shme.
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Termoizolim dhe modernizim me Knauf
Sugjerime për modernizim- jashtë: sisteme

Termoizolim - sistemet termike

Sistemet                         MUR I NGROHTE - standarte
- Fasada standarte -

WARM-WAND - Energji
- Fasadë që kursen më shumë -

WARM-WAND Duo
- Fasadë e modernizuar -

Karakteristikat ■ Redukton kostot e energjisë
■ Realizon rehati përmes  sipërfaqeve të 
   ngrohta në pjesën e brendshme 
   të murit të fasadës
■ Mbron ekstra fasadën nga jashtë 

 nga kushtet atmosferike
 

■ Kursen dukshëm dhe në mënyrë 
 efikase kostot e energjisë

■ Me faktor rehatie të lartë për shkak të
 termoizolimit të lartë

■ Veçanërisht jetëgjatë për shkak të
kompenentëve të kombinuar mirë
 

■ Modernizim optik dhe energjitik
i elementëve konstruktivë ekzistues

■ Ngritja e vlerës së objektit për shkak të
termoizolimit aktual

■ Teknikë sistemi perfekte e kombinuar për
tu përdorur te fasadat e vjetra

Ndërtimi

Komponentët e sistemit

1 Llaç ngjitës Llaç standart për ngjitje dhe armim                                         SM 700 / SM 700 Naturweiß / Lustro SK 750 / Duo-Kleber

2 Material
izolues

Styropor® Standard/ 
Styropor® SunJa

Styropor® Polimell / 
Styropor® Nut&Feder 

Styropor® Nut&Feder

3 Llaç armues Llaç standart për 
ngjitje dhe armim

Pastol SM 700 / SM 700 Naturweiß / Lustro SM 700 / SM 700 Naturweiß / Lustro

4 Armimi Rrjet armuese 
standarte

Pastol 
Rrjet armuese

Rrjetë armuese Rrjetë armuese

5 Paratrajtim (astar kuarc) jo e nevojshme (astar kuarc) (astar kuarc)

6 Suva 
përfundimtare

SP 260 / RP 240 /
Conni *) Conni

Kati
Addi

Noblo / Noblo light /
Rolls / Conni *) / mak 3 **) 

Noblo / Noblo light /
Rolls / Conni *) / mak 3 **)

7 Boja Siliconharz-
EG-Farbe

Siliconharz-EG-Farbe /
Autol / Fasadol

Bojë Siliconharz-EG /
Autol / Fasadol

Leja Z-33.41-81 (e ngjitur)
Z-33.43-82 (e ngjitur dhe e fiksuar)

Z-33.41-81 (e ngjitur)
Z-33.43-82 (e ngjitur dhe e fiksuar)

Z-33.49-981 (dyfish)

*) Boja Siliconharz-EG-Farbe nuk është e domosdoshme mbi Conni **) Gjatë përdorimit e maks. 3, duhet të përdoret si suva e poshtme Lustro për suva me gërvishtje  
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Termoizolim i mirë është një faktor kryesor 
për një ndërtim me eficiencë të energjisë. 
Edhe ndërtesat e vjetra duke zgjedhur 
sistemet e duhura mund të arrijnë vlera të 
mira energjie. 

MUR I NGROHTE - kështu quhet teknika e 
sistemit tonë pionier për sistem eficient 
termoizolues.Ky sistem kombinon në 
mënyrë perfekte komponentët duke filluar 
nga bashkimet e xokelit me ura termike 
tek pllakat izoluese te fasadës e deri te 

suvaja përfundimtare.
Sistemi ofron jo vetëm termoizolim shumë 
efikas por edhe një design bindës nga ana 
vizuale - pra kombinim perfekt i funksionit 
dhe estetikës. 
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Modernizim dhe termoizolim me Knauf
Sugjerime për modernizim - jashtë: Sisteme

MUR I NGROHTE Plus
- Fasadë mbrojtëse -

WARM-WAND Natyrë
- Fasadë natyrale -

WARM-WAND Qeramike
- Fasadë masive -

■ Mbrojtje e lartë nga zjarri për shkak
 të aftësisë së mos-djegjes 
■ Mure të ngrohta dhe një klimë optimale

e ambjentit
■ Qetësi dhe relaks nëpërmjet  
 zëziolimit ekstra

■ Material izolues natyral në kombinim me 
 produkte të garantuara

■ Faktor më i lartë rehatie për shkak të termo-
izolimit natyral

■ Sistem i përshtatshëm për shtëpi me 
 energji të ulët

■ Zgjidhje speciale për optik të veçantë
■ Shumë e qëndrueshme nga kushtet atmosferike 
 për shkak të veshjes me tulla qeramike
■ Shpenzime të ulta mirëmbajtje dhe jetëgjatë

SM 700 / SM 700 Naturweiß / Lustro SM 700 e bardhë natyrale SM 700 / SM 700 Naturweiß / Lustro

Volamit / Wolle / Wolle plus Diffutherm Styropor® Polimell / Styropor® Nut&Feder / 
Styropor® SunJa / Styropor® Standard

MS-lekcoSßiewrutaN 007 MSortsuL / ßiewrutaN 007 MS / 007 MS

Rrjetë armueseRrjetë armueseRrjetë armuese

-Astar kuarci)(Astar kuarci)(

Noblo / Noblo light /
Rolls / Conni *) / mak 3 **)

Noblo / Noblo light /
Rolls / Conni *) / mak 3 **) 5-a Kollë Flexkleber

5-a Bojak

Pllaka qeramikeSiliconharz-EG-Farbe Siliconharz-EG-Farbe

Z-33.43-82 (e ngjitur dhe e vidhosur)
Z-33.44-83 (Volamit 040 - e ngjitur)

Z-33.47-638 (Aplikimi mbi konstruksion druri)
Z-33.43.931 (Aplikimi mbi sipërfaqe minerale)

Z-33.46-424 
(Veshje qeramike e ngjitur)
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Veshje
qeramike
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