Performancë
Performancëtotale
totalenga
nganjë
njëdorë
dorë
Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

Ndërtimi
Ndërtimii nënçatisë
i nënçatisë

Termoizolim
Termoizolimçati/mur,
çati/mur,
hermetizim
hermetizim

Knauf
KnaufGips
Gips

Knauf
KnaufInsulation
Insulation

Sistemet
Sistemete edyshemesë
dyshemesë

Izolimi
Izolimii tavanit
i tavanittëtë
katit
katitmë
mësipër
sipër

Knauf
KnaufGips
Gips

Knauf
KnaufDämmstoffe
Dämmstoffe

Sistemet
Sistemete etavanit
tavanit
Knauf
KnaufGips
Gips

Sistemet
Sistemete esuvasë,
suvasë,
bojrat,
bojrat,brenda
brenda
Knauf
KnaufMarmorit
Marmorit

Konstruksionet
Konstruksionete emureve
mureve
Knauf
KnaufGips
Gips

Sistemet
Sistemete emureve
mureve
Knauf
KnaufGips
Gips
Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
Knauf
KnaufGips
Gips
Izolimi
Izolimii tavanit
i tavanittëtëbodrumit
bodrumit
Knauf
KnaufDämmstoffe
Dämmstoffe

Rekonstruksioni
Rekonstruksionii tualetit
i tualetit
Knauf
KnaufGips
Gips
Termoizolim/
Termoizolim/
Elementë
Elementëkonstruktivë/
konstruktivë/
Suva/bojra,
Suva/bojra,jashtë
jashtë
Knauf
KnaufMarmorit
Marmorit

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Përmbajtja
Përmbajtja

Ndërtimi
Ndërtimii shtëpive
i shtëpiveprivate
privatedodotëtëjetë
jetëvazhdivazhdimisht
mishtnënërritje
rritjenënëvitet
vitetnënëvazhdim.
vazhdim.Një
Njëarsye
arsye
e ekëtij
këtijzhvillimi
zhvillimiështë
ështërënia
rëniadramatike
dramatikee e
numrit
numrittëtëfamiljeve
familjevetëtëreja.
reja.Por
Pornjë
njëarsye
arsye
tjetër
tjetërështë
ështëoferta
ofertae emadhe
madhee eshtëpive
shtëpivedhe
dhe
banesave
banesaveekzistuese,
ekzistuese,tëtëcilat
cilatshpesh
shpeshjanë
janë
më
mëtëtëleverdisshme
leverdisshmesesesasandërtimet
ndërtimete ereja.
reja.
NëNëtëtëvërtetë
vërtetëndërtimet
ndërtimethistorike
historikejanë
janëtëtë
vlefshme
vlefshmedhe
dhetrashëgimi
trashëgimikulturore
kulturorepër
përtëtë
gjithë
gjithëjetën
jetën- -pavarsisht
pavarsishtnëse
nësejane
janemonumonumente
menteqëqëdatojnë
datojnënënëshekullin
shekulline e17-të
17-tëose
ose
nga
ngavitet
vitet50-të
50-tëdhe
dheushtrojnë
ushtrojnënjë
njëndikim
ndikimnënë
paraqitjen
paraqitjene enjë
njëvendi
vendidhe
dherajoni.
rajoni.
Ato
Atoi ofrojnë
i ofrojnënjerëzve
njerëzvenjë
njëmasë
masëtëtëlartë
lartënënë
identifikimin
identifikimine emjedisit
mjedisitdhe
dhehistorisë
historisë tëtë tij,tij,
e ekthjenë
kthjenëkëtë
këtënenepërvojë
përvojëdhe
dhejapin
japinndjenjën
ndjenjën
e eshtëpisë.
shtëpisë.Por
Porato
atoi përballin
i përballinsipërmarrësit
sipërmarrësit
me
mekërkesa
kërkesaspecifike
specifike- -kush
kushdëshiron
dëshirontëtë
jetojë
jetojënënënjë
njështëpi,
shtëpi,tashmë
tashmëtëtëbanuar
banuarmë
më
parë,
parë, e e cila
cila nuk
nuk është
është e e krijuar
krijuar sipas
sipas
mënyrës
mënyrëssësëjetës
jetësaktuale
aktualedhe
dhejojovetëm
vetëm
teknikisht
teknikishtpor
poredhe
edhenga
ngamënyra
mënyrae endarjeve
ndarjeve
tëtëambjenteve
ambjentevedhe
dhekrijimi
krijimiarkitektonik.
arkitektonik.
PaPaplanifikim
planifikimprofesional
profesional dhe
dhekompetent,
kompetent,
problemet
problemetmund
mundtëtëpërkeqësohen
përkeqësohenlehtë
lehtëdhe
dhe
mundësitë
mundësitëpërmes
përmesprespektivave
prespektivavetëtëngushta,
ngushta,
mbeten
mbetentëtëpapashfrytëzuara.
shfrytëzuara.
Me
Mekëtë
këtëbroshurë
broshurëdëshirojmë
dëshirojmëtjutjujapim
japimJuJunënë
dorë
dorënje
njendihmë
ndihmëorientuese,
orientuese,e ecila
cilajujutregon
tregon
çfarë
çfarëduhen
duhenmarrë
marrëparasysh
parasyshnënëqoftë
qoftësese
keni
keninënëpronësi
pronësiobjekt
objekttëtëvjetër
vjetërose
osedëshidëshironi
ronitatableni
blenidhe
dhetatarikonstruktoni,
rikonstruktoni,modernimodernizoni
zoniapo
apotatarinovoni.
rinovoni.

Gjendja
Gjendjae endërtimeve
ndërtimevenënëGjermani
Gjermani
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22

Argumente
Argumentepër
përrikonstruksion
rikonstruksion

55

33

Urdhëresa
Urdhëresapër
përkursimin
kursimine eenergjisë
energjisëEnEV
EnEV2007
2007

1212

44

Ndihmë
Ndihmëgjatë
gjatëplanifikimit
planifikimit

1616

55

Marrja
Marrjae emasave
masavetëtërëndësishme
rëndësishmepër
përrikonstruksion
rikonstruksion
dhe
dhemodernizim
modernizim

2121

Termoizolim
Termoizolim
Koncepte
Konceptetëtëteknikës
teknikëstermike
termike
Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përkonstruksionet
konstruksionetekzistuese
ekzistuese
■■Metodat
Metodate eelementeve
elementevekonstruktivë
konstruktivë
■■Prova
Provatëtëdetajuara
detajuaraEnEV
EnEV
Marrja
Marrjanënëkonsideratë
konsideratëe eurave
uravetermike
termike
Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëm
Propozime
Propozimepër
përmodernizim
modernizim
brenda:
brenda:Sisteme
Sistemedhe
dheprodukte
produkte
jashtë:
jashtë:Sisteme
Sistemedhe
dheprodukte
produkte

66

2929
3434
3939

77

4141
5454

7070
9898

88

Programe
Programenxitëse
nxitësedhe
dhefinancime
financime

100
100

99

Partnerët
Partnerëtpër
përkontakt
kontakt

101
101

1010

Burimi
Burimii të
i tëdhenave
dhenave

102
102

Kerkesat
Kerkesate embrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri,
zjarri,nënëkëtë
këtë
broshurë,
broshurë,nuk
nukjanë
janëmarrë
marrënënëkonsideratë.
konsideratë.
Për
Përkëtë
këtëçështje
çështjebroshura
broshura“Mbrojtja
“Mbrojtjanga
nga
zjarri
zjarri me
me Knauf”
Knauf” ofron
ofron informacion
informacion tëtë
zgjeruar.
zgjeruar.
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Banesat
Banesatekzistuese
ekzistuesenënëGjermani
Gjermani

Njësitë
Njësitëe ebanimit
banimitnënëndërtesa
ndërtesame
meambjente
ambjentebanimi
banimisipas
sipasvitit
vitittëtëndërtimit
ndërtimit

22

Ndërtesat
Ndërtesatekzistuese
ekzistuesenënëGjermani
Gjermani
Ndërsa
Ndërsapër
përobjektet
objektete ereja,
reja,përmirësimet
përmirësimetpër
për
sasau utakon
takonkursimit
kursimittëtëenergjisë
energjisëjanë
janëthjesht
thjesht
për
përtutuplanifikuar,
planifikuar,kykyzhvillim
zhvillimmbetet
mbetetshushumë
mëprapa
prapanënëobjektet
objektetekzistuese.
ekzistuese.

Njësitë
Njësitëe ebanimit
banimitnënëGjermani
Gjermaninënëtotal
total
(në
(në1.000
1.000njesi):
njesi):38.689,8
38.689,8

Njësitë
Njësitëe ebanimit
banimit[në
[në1.000
1.000] referuar
] referuarviteve
vitevetëtëndërtimit
ndërtimitnga
nga........deri
deri........
38.690
38.690

Prej
Prej3939milion
milionbanesave
banesavenënëGjermani
Gjermanirreth
rreth
75%
75%e etyre
tyrejanë
janëmë
mëtëtëvjetra
vjetrasese2525vjet.
vjet.Për
Për
keto
ketobanesa
banesaharxhohet
harxhohetmë
mëshumë
shumësese90%
90%e e
energjisë
energjisë totale
totale për
për ngrohje.
ngrohje. Rritja
Rritja e e
banesave
banesavetëtëreja
rejaqëqëjanë
janëeficiente
eficientetëtëenergjisë
energjisë
arrin
arrinnënëvitvitjojomë
mëshumë
shumësese1%.
1%.

Me
Mekëtë
këtëështë
ështëe eqartë:
qartë:Potenciali
Potencialimë
mëi i
madh
madh për
për zvogëlimin
zvogëlimin e e harxhimit
harxhimit tëtë
enegjisë
enegjisëpër
përngrohje
ngrohjevaret
varetnga
ngandërtesat
ndërtesat
ekzistuese
ekzistuesedhe
dhevetëm
vetëmnëpërmjet
nëpërmjetmarrjes
marrjes
sësëmasave
masavetëtëgjëra
gjëranënëndërtesat
ndërtesatekzisekzistuese
tuesemund
mundtëtëzvogëlohet
zvogëlohetenergjia
energjiae e
nevojshme
nevojshmenënësektorin
sektorine ebanesave.
banesave.

35.000
35.000

30.000
30.000

297,4
297,4

2000
2000dhe
dhemëmëvonë
vonë

4.003,6
4.003,6

1991
1991- 2000
- 2000

1.236,9
1.236,9

1987
1987- 1990
- 1990

4.189,7
4.189,7

1979
1979- 1986
- 1986

18.094,5
18.094,5

1949
1949- 1978
- 1978

4.970,8
4.970,8

1919
1919- 1948
- 1948

2.629,4
2.629,4

1901
1901- 1918
- 1918

3.267,4
3.267,4

deri
deri1900
1900

25.000
25.000

20.000
20.000

Njësitë e banimit në total [në 1.000 ]
Njësitë e banimit në total [në 1.000 ]

NëNëritmin
ritminnormal
normaltëtërikonstruksioneve
rikonstruksionevenënë
Gjermani
Gjermanirealizohen
realizohenvetëm
vetëmrreth
rrethnjë
njëe etreta
treta
e epotencialit
potencialittëtëkursimit
kursimittëtëenergjisë.
energjisë.Kjo
Kjododo
tëtëthotë
thotëqëqëderi
derimë
mësot
sotpotenciali
potencialii kursimit
i kursimit
tëtëenergjisë
energjisëtek
tekdydytëtëtretat
tretate ebanesave
banesavenuk
nuk
aplikohet,
aplikohet, dhe
dhe me
me këtë
këtë lidhen
lidhen pasojat
pasojat
negative
negativepër
përbiznesin
biznesine epasurive
pasurivetëtëpatundpatundshme
shmepër
përshitjen
shitjendhe
dheqiradhënien
qiradhëniene ekëtyre
këtyre
banesave.
banesave.

[Burimi1]
[Burimi1]

15.000
15.000

10.000
10.000

5.000
5.000

00

p përqindje
p
Raporti
Raportinënëpërqindje
i harxhimit
i harxhimittëtëenergjisë
energjisëpër
përngrohjen
ngrohjene ebanesave
banesaveekzistuese
ekzistuesenënëGjermani
Gjermani

7575%%Ndertimet
Ndertimetekzistuese
ekzistuese
mëmëtëtëvjetra
vjetrasese2525vjet
vjet

9090%%
2525%%Ndertimeve
Ndertimeveekzistuese
ekzistuese
tëtëvjetra
vjetraderi
deri2525vjet
vjet

1010%%
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Harxhimi
Harxhimienergjisë
energjisëpër
përngrohje
ngrohje

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Argumente
Argumentepër
përrinovim
rinovim

Komoditet
Komoditettermik
termik
SaSamë
mëmirë
mirëtëtëjenë
jenëizoluar
izoluarndërtesat
ndërtesataqaqmë
mëtëtë
lart
lart qëndrojnë
qëndrojnëtemperaturat
temperaturate esipërfaqeve
sipërfaqeve
tëtëbrendshme
brendshmetëtëelementeve
elementevekonstruktivë
konstruktivëtëtë
mëdha
mëdha
jashtëm.
jashtëm. “Temperaturat
“Temperaturat e e ndjeshme
ndjeshme tëtë
ambjentit”
ambjentit”duhet
duhettëtëjenë
jenërreth
rreth19-20
19-20°C.
°C.Kjo
Kjo
tempe
tempe
paraqet
paraqetmesataren
mesatarenaritmetike
aritmetikeprej
prejtemperatemperaturave
turave tëtë sipërfaqeve
sipërfaqeve rrethuese
rrethuese dhe
dhe tëtë
[Burimi
[Burimi2]2]
temperaturës
temperaturëssësëambjentit.
ambjentit.Tek
Tekndërtimet
ndërtimete e
Para
Pararinovimit:
rinovimit:
izoluara
izoluaramirë,
mirë,tëtëgjitha
gjithasipërfaqet
sipërfaqetjanë
janëpothu
pothu- (ngrohni
(ngrohninënë23,5
23,5°C°C
ajse
ajse njëlloj
njëlloj tëtë ngrohta
ngrohta dhe
dhe nuk
nuk kanë
kanë
temperaturën
temperaturëne eambjentit
ambjentit
diferenca
diferencamë
mëtëtëmë
mëtëtëmëdha
mëdhasesesasa3 3deri
deri4 4
për
përrehatinë
rehatinëe ekërkuar)
kërkuar)
gradë
gradëkelvin.
kelvin.Kjo
Kjosjell
sjellnënënjë
njërisk
risktëtëvogël
vogëltëtë

Komoditet
Komoditetdhe
dhendjenjësi
ndjenjësie emirë
mirë
Sipërfaqet
Sipërfaqetrreth
rrethe epërqark
përqarktëtëngrohta
ngrohta(mure,
(mure,
tavane,
tavane, dysheme)
dysheme) kujdesen
kujdesen për
për ndjesi
ndjesi
komoditeti
komoditetidhe
dhekomfortiteti
komfortitetimë
mëtëtëmirë
mirëtëtë
ambjentit
ambjentittëtëbanimit.
banimit.
ë ë më
më tëtë ulët,
ulët, vendosja
vendosja e e

Tavan
Tavan
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korrenteve
korrenteve tëtë ajrit,
ajrit, asimetri
asimetri tëtë vogël
vogël tëtë
temperaturës
temperaturëssësërrezatuar
rrezatuardhe
dhendryshim
ndryshim tëtë
vogël
vogëltëtëtemperaturave
temperaturavevertikale
vertikaletëtëajrit
ajrit

Mur
Mur
Dritare
Dritare

ndërmjet
ndërmjetkokës
kokësdhe
dhekëmbëve.
këmbëve.
Tek
Tekdritaret,
dritaret,tëtëcilat
cilatnënëpërgjithësi
përgjithësirezultojnë
rezultojnë
me
metemperaturë
temperaturëmë
mëtëtëulët,
ulët,vendosja
vendosjae e
xhamave
xhamave termikë
termikë ndikon
ndikon gjithashtu
gjithashtu nënë
njëhsimin
njëhsimine etemperaturës
temperaturëstëtësipërfaqeve
sipërfaqevetëtë
brendshme.
brendshme.
Marrja
Marrjae emasave,
masave,tëtëcilat
cilatduhet
duhettëtëzbatohen
zbatohen
gjatë
gjatërikonstruksionit,
rikonstruksionit,përfshijnë:
përfshijnë:
■
■
- - Termoizolim
Termoizolim shtesë
shtesëi i elementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm.
jashtëm.
■
-■
- Ndërrimin
Ndërrimine edritareve
dritareveme
medritare
dritareme
me
termoizolim
termoizolimtëtëlartë
lartë
■
■
- - Përmirësimi
Përmirësimii hermetizimit
i hermetizimittëtëmbulesës
mbulesës
sësëobjektit
objektitdhe
dhenjëkohësisht
njëkohësisht
■
-■
- Ajrimin
Ajriminkomfort
komfortme
mericiklimin
riciklimintermik.
termik.

Dysheme
DyshemeU U

Tavan
Tavan

Mur
Mur
Dritare
Dritare

TëTëgjitha
gjithakëto
këtomasa
masapërmirësojnë
përmirësojnënjëhsimin
njëhsimin
e eshpërndarjes
shpërndarjessësëtemperaturës
temperaturësnënëambjenambjentintine ebanimit.
banimit.

Temp.
Temp.e e
ambjentit
ambjentit

Pas
Pasrikonstruksionit
rikonstruksionit
::
(Ngroheni
(Ngroheninënë19,5
19,5° C
°C
temperaturën
temperaturëne eambjentit
ambjentit
për
përtëtëarritur
arriturndjenjën
ndjenjën
e ekomoditetit)
komoditetit)

Dysheme
Dysheme

Tek
Tekndërtesat
ndërtesate eizoluara
izoluaramirë
mirëtemperatura
temperatura
e eambjentit
ambjentitmund
mundtëtëulet
uletpak,
pak,papashqetëshqetësuar
suarndjesinë
ndjesinëe ekomoditetit.
komoditetit.
55

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sygjerime
Sygjerimepër
përrikonstruksion
rikonstruksion

[Burimi
[Burimi2]2]
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Izolimi
Izolimi i i mirë,
mirë, reduktimi
reduktimi i i urave
urave tëtë
transmetimit
transmetimittëtënxehtësisë,
nxehtësisë,hermetizimi
hermetizimidhe
dhe
ajrimi
ajrimii kontrolluar
i kontrolluardhe
dhei përshtatshëm
i përshtatshëm(p.sh.
(p.sh.
impjantet
impjantet e e ventilimit),
ventilimit), parandalojnë
parandalojnë
kondensimin
kondensimine eavujve
avujvedhe
dhekrijimin
krijimine emykut.
mykut.
Aspekte
Aspektetëtëmbrojtjes
mbrojtjessësëndërtesës
ndërtesës
Myku
Mykumund
mundtëtëshkaktojë
shkaktojënjë
njëdëmtim
dëmtimtëtë
rëndë
rëndëtëtësubstancave
substancavendërtimore.
ndërtimore.NëNënjë
një
ndërtesë
ndërtesëmund
mundtëtëkrijohen
krijohenmyqe
myqetëtëllojeve
llojeve
tëtëndryshme.
ndryshme.Që
Qësporet
sporete emykut
mykuttëtëriprodriprodhohen
hohendhe
dheenzimat
enzimate emykut
mykuttëtëzhvillohen,
zhvillohen,
duhet
duhetqëqëtëtëketë
ketëlagështi
lagështitëtëmjaftueshme.
mjaftueshme.
Tek
Teksubstancat
substancatme
metëtëvërtetë
vërtetëtëtëthata
thatanuk
nuk
shfaqen
shfaqendëmtime
dëmtimenga
ngamykut.
mykut.Për
Përkëtë
këtëkakanjë
një
tezë
tezëtëtëvjetër
vjetërdhe
dhenjë
njëtëtëre:re:
Më
Mëparë
parëthuhej:
thuhej:
Shmang
Shmangkrijimin
krijimine ekondensimit!
kondensimit!
Kjo
Kjovlen
vlenende
endesot,
sot,vetëm
vetëmsesepëveç
pëveçkësaj,
kësaj,
sot
sotështë
ështëe enjohur
njohurqë:
që:Myku
Mykumund
mundtëtëriproriprodhohet
dhohetdhe
dhetëtëzhvillohet
zhvillohetedhe
edhevetëm
vetëmme
meujë
ujë
kapilar
kapilartëtëlidhur.
lidhur.
Për
Përlagështi
lagështimax.
max.50%
50%tëtëambjentit
ambjentitdhe
dhetemperatemperaturë
turëtëtëajrit
ajrit2020°C°C(shiko
(shikodiagramën)
diagramën)vlen:
vlen:
Kufirii temperaturës
i temperaturëspër
përkrijimin
krijimine ekondenkonden■■Kufiri
simit
simitnënësipërfaqe
sipërfaqekapilare
kapilarejojoaktive
aktiveështë
është
tek
tek9,3
9,3°C.
°C.KyKykufi
kufiështë
ështërelevant
relevantp.sh.
p.sh.për
për
sipërfaqet
sipërfaqete epapastërta
papastërtatëtëxhamit.
xhamit.

Kondensim
Kondensim

100
100%%

9,3
9,3°C°C

9595%%

Lagështi relative e ajrit në sipërfaqe
Lagështi relative e ajrit në sipërfaqe

Mbrojtja
Mbrojtjae endërtesës
ndërtesësdhe
dheshmangia
shmangiae e
e ekrijimit
krijimittëtëmykut
mykut

9090%%
8585%%
8080%%
7575%%

Pika
Pikakritike
kritikee ekrijimit
krijimittëtëmykut
mykut

12,6
12,6°C°C

Berrier
Berrierlagështie
lagështie

7070%%
6565%%
6060%%
5555%%
5050%%
44
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1010

1212

1414

1616

1818

2020

Temperatura
Temperaturae esipërfaqes°C
sipërfaqes°C

Kushtet
Kushtetkufitare
kufitaretëtëajrit
ajrittëtëambjentit:
ambjentit:
Lagështia
Lagështiarelative
relativee eajrit=
ajrit=5050%%; Temperatura
; Temperaturae eajrit
ajrittëtëambjentit
ambjentittëtëbrendshëm=
brendshëm=2020°C°C

Temperaturaminimale
minimalee elejuar
lejuare e sipërsipër■■Temperatura
faqes
faqespër
për tëtë siguruar
siguruar shmangien
shmangien e e
zhvillimit
zhvillimittëtëmykut
mykutnënësipërfaqet
sipërfaqetkapilare
kapilare
aktive
aktiveështë
është12,6
12,6°C.
°C.
Standarti
Standartii izolimit
i izolimit- Urat
- Urattermike
termike
SaSamë
mëi imirë
mirëtëtëjetë
jetëtermoizolimi
termoizolimii injë
një
elementi
elementi konstruktivë
konstruktivë përballë
përballë ajrit
ajrit tëtë
jashtëm,
jashtëm,aqaqmë
mëe evogël
vogëlështë
ështëmundësia
mundësiae e
daljes
daljessësërrymës
rrymëssësëngrohtë
ngrohtëjashtë.
jashtë.

ndikimin
ndikimine enjë
njëlagështie
lagështietëtëshëndetshme
shëndetshme
relative
relativetëtëajrit
ajritprej
prej40-60%,
40-60%,temperatura
temperatura
kritike
kritikeminimale
minimaletëtëzbresë
zbresënën
nën12,6
12,6°C.
°C.
Vëmendje
Vëmendjetëtëveçantë
veçantëduhet
duhetti tikushtohet
kushtohet
zonave
zonavetëtëashtuquajtura
ashtuquajturaura
uratermike
termikesisip.sh.
p.sh.
bashkimet
bashkimete etavaneve
tavaneveme
memuret
murete ejashtëme,
jashtëme,
pasi
pasikëtu
këtutemperatura
temperaturae esipërfaqes
sipërfaqesmund
mundtëtë
jetë
jetëmë
mëe eulët
ulëtsesesasaajo
ajoe eelementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivënënëzonat
zonate ebrendshme.
brendshme.

Elementët
Elementëtkonstruktivë
konstruktivëtëtëizoluar
izoluarkeq,
keq,kanë
kanë
Ilustrimi
Ilustrimivijues
vijuestregon
tregonvarësinë
varësinëe etemperatemperatemperaturë
temperaturëtëtëulët
ulëttëtësipërfaqeve
sipërfaqevetëtëbrendbrendturës
turëssësësipërfaqes
sipërfaqesnënëkëndet
këndete ejashtme
jashtmenga
nga
shme;
shme;sasamë
mëi keq
i keqtëtëjetë
jetëkykyizolim
izolimaqaqmë
mëi i
vlera-U
vlera-Ue emurit
murittëtëjashtëm.
jashtëm.
madh
madhështë
ështërreziku
rrezikuqëqënënësipërfaqe,
sipërfaqe,nën
nën

[Burimi
[Burimi2]2]

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmi pa
i parikonstruktuar/
rikonstruktuar/
Dritare
Dritaree erere
i pa
i paizoluar
izoluar
Vlera-U:
Vlera-U:1,38
1,38
W/(m²K)
W/(m²K)

Krijim
Krijimavulli!
avulli!

izolim
izolim6060mm
mm
Vlera-U:
Vlera-U:0,41
0,41
W/(m²K)
W/(m²K)

Plotësohen
Plotësohenkërkesat
kërkesatminimale
minimalenënë
temperaturën
temperaturëne esipërfaqes
sipërfaqes! !

5,0
5,0°C°C
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Muri jashtëm
i jashtëmi rikonstruktuar
i rikonstruktuarme
me
Mur
Muri jashtëm
i jashtëmkonvencional
konvencionali rikonstruktuar/
i rikonstruktuar/ Mur
Dritare
Dritaree erere
eficiencë
eficiencëtëtëlartë
lartë/Dritare
/Dritaree ererePasivhaus
Pasivhaus

12,6
12,6°C°C

izolim
izolim200
200mm
mm
Vlera-U:
Vlera-U:0,16W/(m²K)
0,16W/(m²K)

Asnjë
Asnjëproblem
problemnenecepat
cepate edhomës
dhomës! !

16,5
16,5°C°C

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Argumente
Argumentepër
përrikonstruksion
rikonstruksion

[Burimi
[Burimi2]2]

Furnizimi
Furnizimii vazhdueshëm
i vazhdueshëmme
meajër
ajërtëtëfreskët
freskët
nga
ngajashtë
jashtëkujdeset
kujdesetpër
përhigjenë
higjenëtëtëlartë
lartëtëtëajrit
ajrit
tëtëambjentit:
ambjentit:Çlirimi
Çlirimii erërave
i erëravenga
ngakonstrukkonstruksionet,
sionet,paisjet
paisjete einstaluara
instaluaradhe
dhepërdorimi
përdorimii i
tyre
tyrekryhet
kryhetnënëmënyrë
mënyrëtëtëvazhdueshëm.
vazhdueshëm.
Hermitizimi
Hermitizimii injë
njëndërtese
ndërteseështë
ështëi irëndërëndësishëm
sishëmsisinga
ngaaspekti
aspektii nevojës
i nevojëspër
përenergji
energji
ashtu
ashtuedhe
edhenënëlidhje
lidhjeme
meproblematikën
problematikëne e
avullit.
avullit.Hermetizimi
Hermetizimiabsolut
absolutkakanatyrisht
natyrishtedhe
edhe
një
njëndikim
ndikimtëtëkeq
keqnënëcilësinë
cilësinëe eajrit.
ajrit.Avulli,
Avulli,
CO
CO
dhepapastertitë
papastertitëe endryshme
ndryshmetëtëajrit
ajritsisi
2 2dhe

gazrat,
gazrat,pluhurat,
pluhurat,aerosolet
aerosoletdhe
dhemikroorganizmikroorganizmat
mat nuk
nuk mund
mund tëtë largohen
largohen dhe
dhe kështu
kështu
ndikojnë
ndikojnëshumë
shumënënëshëndetin
shëndetine etëtëbanuarit.
banuarit.
Tema
Temae endërrimit
ndërrimittëtëajrit
ajritluan
luankështu
kështunjë
njërolrol
gjithnjë
gjithnjëe emë
mëtëtëmadh.
madh.Për
Përtëtësiguruar
siguruarnjë
një
ndërrim
ndërrim tëtë mjaftueshëm
mjaftueshëm tëtë ajrit
ajrit (30
(30
m³/h/Person),
m³/h/Person),dodotëtëduhej
duhejqëqëbanorët
banorëtnënëciklin
ciklin
prej
prejçdo
çdo2 2orësh
orështëtëajrosin
ajrosinambjentin
ambjentindhe
dhe
këtë
këtëtatakryejnë
kryejnëedhe
edhenatën!
natën!Kjo
Kjokërkesë
kërkesë
është
ështëpër
përbanorët
banorëtpothuajse
pothuajsee epamundur
pamundurtëtë
zbatohet
zbatohetdhe
dhesasitë
sasitëe eenergjisë,
energjisë,tëtëcilat
cilat
humbasin
humbasinnënëkëtë
këtëmënyrë
mënyrëdodotëtëjenë
jenëtëtë
mëdha.
mëdha.Nëpërmjet
Nëpërmjetinstalimit
instalimittëtënjë
njëpaisje
paisje
ventilimi
ventilimi mund
mund tëtë realizohet
realizohet njënjë ventilim
ventilim i i
kontrolluar
kontrolluardhe
dhendërrim
ndërrimminimal
minimali idomosdomosdoshëm
doshëmi ajrit.
i ajrit.

Ecuria
Ecuriakarakteristike
karakteristikegjatë
gjatëditës
ditësi CO
i CO
-koncentriminënënjë
njëdhomë
dhomëgjumi
gjumikrahasuar
krahasuarme
me
2 2-koncentrimi
ajrimin
ajriminnëpërmjet
nëpërmjetdritares
dritaresdhe
dheventilimit
ventilimittëtëajrit
ajritme
mefitim
fitimtëtëngrohtësisë
ngrohtësisë
2.500
2.500

33
2.000
2.000

1.500
1.500

Përqendrimi i CO2 [ppm CO 2 ]
Përqendrimi i CO2 [ppm CO 2 ]

Cilësia
Cilësiae eajrit
ajritdhe
dheshëndeti
shëndetinënëbanim
banim

1.000
1.000

Faza
Fazae e
ajrimit
ajrimit

Kërkesat
Kërkesatsipas
sipasDIN
DIN1946
1946

Vlera-Pettenkofer
Vlera-Pettenkofer

500
500

Faza
Fazae eajrimit
ajrimit

00
1212

1414

1616

1818

2020

2222

2424

22

44

66

88

Ajrim
Ajrimmemeventilim
ventilimdhe
dhepërfitim
përfitimtëtëngrohtësisë
ngrohtësisë

1010

1212

Ora
Ora

Ajrimi
Ajriminëpërmjet
nëpërmjetdritares
dritares
ajër.
ajër.
DIN
DIN1946
1946jepjepnjënjëvlerë
vlerëmëmëtëtëkeqe
keqenga
nga0,15
0,15Vol%
Vol%si sipërmbajtje
përmbajtjemaksimale
maksimalee eCO
CO
2 në
2 në
NëNëpraktikë
praktikëpërdoret
përdoretvlera-Pettenkofer
vlera-Pettenkofersi sinjësi
njësimatëse.
matëse.
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Argumenta
Argumentapër
përrikonstruksion
rikonstruksion

Para
Pararikonstruksionit
rikonstruksionit
Muri
Muriekzistues:
ekzistues:Tullë
Tullësilikate
silikate
Trashësia:
Trashësia:36,5
36,5cm
cm
Dendësia:
Dendësia:ρ ρ= =2000
2000kg/m³
kg/m³
Transmetimi
Transmetimii nxehtësisë:
i nxehtësisë:λ λ= =1,1
1,1W/(mK)
W/(mK)
Dimensionet:
Dimensionet:L L= =5 5mm, H
, H= =2,5
2,5mm
Sipërfaqja
Sipërfaqjae emurit
murit: 12,5
: 12,5m²m²
Vlera-U
Vlera-U= =2,0
2,0W/(m²K)
W/(m²K)
Tek
Teknjë
njëtemperaturë
temperaturëe ebrendshme
brendshmeprej
prejθiθ=i =
2020°C°Cdhe
dhenjë
njëtemperaturë
temperaturëe ejashtme
jashtmeθ eθ e= =
-10
-10°C°Crezulton
rezultonnjë
njëenergji
energjipër
përngrohje
ngrohjee e
sipërfaqes
sipërfaqessësëdhënë
dhënëtëtëmurit
muritprej:
prej: 750
750WW
Përmirësim
Përmirësimi eficiencës
i eficiencësme
metermoizolim
termoizolim
minimal
minimalsipas
sipasDIN
DIN4108
4108me
meizolim
izolimtëtë
brendshëm
brendshëm4040mm
mm
Transmetimi
Transmetimii nxehtësisë:
i nxehtësisë:λ: λ:= =0,04
0,04W/(mK)
W/(mK)
Vlera-U
Vlera-U= =0,67
0,67W/(m²K)
W/(m²K)
(Mur
(Murekzistues
ekzistues+ +izolim)
izolim)
Energji
Energjipër
përngrohje:
ngrohje:
250
250WW
Zvogëlim
Zvogëlimme
me1/3
1/3e eenergjisë
energjisëpër
përngrohje
ngrohje

100
100€ €/ Muaj
/ Muaj

100
100
8080

4040€ €/ Muaj
/ Muaj

5050

2525€ €/ Muaj
/ Muaj

3030
00

Ekzistuese
Ekzistuese
vitet
vitet5050/ 60
/ 60

Rikonstruksion
Rikonstruksionsipas
sipas

EnEV
EnEV

TëTëdhënat
dhënatjanë
janëvlera
vleraorientuese
orientuese

Shembull
Shembulllogaritje:
logaritje:
Sipërfaqe
Sipërfaqemuri
muri: 12,5
: 12,5m²,
m²,Vlera-U:
Vlera-U:0,42
0,42W/(m²K),
W/(m²K),Diferenca
Diferencae etemperaturës:
temperaturës:3030KK

Energji
Energjipër
përngrohje=
ngrohje=12,5
12,5x x0,42
0,42x x3030= =150
150WW

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

11

100
100

11

Përmirësim
Përmirësimi eficiencës
i eficiencësnënënivelin
niveline eEnEV
EnEVme
me
izolim
izolimtëtëbrendshëm
brendshëm6060mm
mmKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Transmetimi
Transmetimii nxehtësisë:
i nxehtësisë:λ λ= =0,032
0,032W/(mK)
W/(mK)
0,42W/(m²K)
W/(m²K)
Vlera-U
Vlera-U= =0,42
(Mur
(Murekzistues+
ekzistues+izolim)
izolim)
Energjia
Energjiapër
përngrohje:
ngrohje:
150
150WW
Zvogëlim
Zvogëlimme
me1/5
1/5e eenergjisë
energjisëpër
përngrohje
ngrohje
88

Rikonstruksion
Rikonstruksionmëmëcilësorë
cilësorë
(EnEV
(EnEV-30%)
-30%)
seseEnEV
EnEV

Shembull:
Shembull:100
Sip.banimi
banimi= =Çmimi
Çmimii vajit
i vajitpër
përngrohje
ngrohje6 6ct/kWh
100m²m²Sip.
ct/kWh

750
750 W
W

Vlersimi
Vlersimii një
i njëmuri
muriekzistues
ekzistuespara
paradhe
dhe
pas
pasrikonstruksionit
rikonstruksionittermik
termik

200
200

250
250 W
W

33

Nëpërmjet
Nëpërmjetzvogëlimit
zvogëlimittëtëkostove
kostoveoperative
operative
nënëlidhje
lidhjeme
mejetëgjatësinë
jetëgjatësinëe edobishme
dobishmetëtë
mbetur
mbeturtëtëndërtesës
ndërtesësdhe
dhenënëlidhje
lidhjeme
menjë
një
financim
financimoptimal
optimallindin
lindinpërparësi
përparësitëtëqarta
qarta
afatmesme
afatmesme dhe
dhe afatgjata
afatgjata për
për rinovimin
rinovimin
energjitik
energjitikcilësor.
cilësor.

kWh/(m²a)
kWh/(m²a)

150
150 W
W

Kostot
Kostote eenergjisë
energjisëdhe
dheekonomia
ekonomia

Energjia totale= Energji për ngrohje dhe ujë të ngrohtë Q
Energjia totale= Energji për ngrohje dhe ujë të ngrohtë Q

Analiza
Analizae ekostove
kostovepër
përngrohje
ngrohjee enjë
njëndërtese
ndërtesepara
paradhe
dhepas
pasrikonstruksionit
rikonstruksionitsipas
sipasEnEV
EnEV

Shkalla
Shkallae evlersimit,
vlersimit,mënyrë
mënyrëpër
përtëtëilustruar
ilustruar

100
100

100
100

100
100

100
100

11

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Argumente
Argumentepër
përrikonstruksion
rikonstruksion

Qeratë
Qeratënënërajonin
rajonine eNürnberg
Nürnberg

Mundësi
Mundësie evazhdueshme
vazhdueshmeqiradhënie
qiradhënie
Për
Përshkak
shkaktëtëstandartit
standartittëtëlartë
lartëdhe
dhekomforkomfortitetit
titetittëtëbanimit,
banimit,ambjenti
ambjentii ibanimit
banimitbëhet
bëhet
atraktivë
atraktivëpër
përtutudhënë
dhënëme
meqera
qerapër
përnjë
njëkohë
kohë
tëtëgjatë.
gjatë. Koha
Kohae eqiradhënies
qiradhëniesbosh
boshdhe
dhe
luhatjet
luhatjete eçmimit
çmimittëtëqerasë
qerasëbëhet
bëhete evogël;
vogël;
këto
këtofaktorë
faktorëluajnë
luajnënjë
njërolroltëtëmadh
madhpër
për
vlersimin
vlersiminekonomik
ekonomiktëtëndërtesës.
ndërtesës.

Qera
Qeratotale
totale(Qera
(Qera+ +kostot
kostote eenergjisë)
energjisë)nenevitin
vitine e1-rë
1-rë
Ekzistuese
Ekzistuese

33

Rikonstruksion
Rikonstruksion
sipas
sipas
EnEV
EnEV
Rikonstruksion
Rikonstruksion
më
mëcilësore
cilësore
seseEnEV
EnEV
(EnEV
(EnEV-30%)
-30%)
00

66

1212

Qera
Qeranënëvitin
vitine e1-rë
1-rë

1818

2424

€ €/ m²
/ m²/ për
/ përMuaj
Muaj

Kostot
Kostote eenergjisë
energjisënënëvitin
vitine e1-rë
1-rë

Qera
Qeratotale
totale(Qera
(Qera+ +kostot
kostote eenergjisë)
energjisë)nënëvitin
vitine e30-të
30-të
Ekzistuese
Ekzistuese
Rikonstruksion
Rikonstruksion
sipas
sipas
EnEV
EnEV
Rikonstruksion
Rikonstruksion
më
mëcilësorë
cilësorë
seseEnEV
EnEV
(EnEV
(EnEV-30%)
-30%)
00

66

1212

Qera
Qeranënëvitin
vitine e30-të
30-të

TëTëgjitha
gjithamasat
masate emarra
marrapër
përtëtëkursyer
kursyer
energjisë
energjisëu uintegruan
integruansisimodernizim
modernizimnënë
ligjin
ligjinaktual
aktual §§§§554
554dhe
dhe559
559BGB
BGBqëqëprej
prej
reformës
reformëssësëtëtëdrejtës
drejtëssësëqirasë.
qirasë.Këtu
Këtu
duhen
duhenpërmendur
përmendurpara
parasësëgjithash
gjithashkërkekërkesat
sat e e kushtëzuara
kushtëzuara dhe
dhe detyrimi
detyrimi për
për
ndryshimin
ndryshimin e e dekretit
dekretit tëtë kursimit
kursimit tëtë
energjisë.
energjisë.Marrja
Marrjae emasave
masaveveçanërisht
veçanërisht
për
për përmirësimin
përmirësimin e e termozilimit,
termozilimit, për
për
zvogëlimin
zvogëlimine ehumbjeve
humbjevetëtëenergjisë
energjisëdhe
dhetëtë
harxhimit
harxhimit tëtë energjisë
energjisë tëtë impianteve
impianteve
qëndrore
qëndrorepër
përngrohje
ngrohjesisidhe
dhepër
përriqarkulriqarkullimin
limine enxehtësisë,
nxehtësisë,konsiderohen
konsiderohensisimasa
masa
kursyese
kursyesetëtëenergjisë.
energjisë.
Çdo
Çdopronar
pronarbanese
banesekakakështu
kështumundësinë
mundësinë
qëqë kostot
kostot e e krijuara
krijuara për
për investimet
investimet nënë
kursimin
kursimine eenergjisë
energjisëti tirifitojë
rifitojënga
ngarritja
rritjae e
qerasë.
qerasë.Kjo
Kjorritje
rritjeqeraje
qerajemund
mundtëtëaplikohet
aplikohet
vetëm
vetëm atëhere,
atëhere, nënë qoftë
qoftë sese kursimi
kursimi i i
energjisë
energjisëështë
ështëi iqëndrueshëm
qëndrueshëmnënëkohë
kohë

dhe
dherrënjësor.
rrënjësor.Rrënjësisht
Rrënjësishtdodotëtëkonsiderokonsiderohet
hetatëherë
atëherëkur
kurkursimi
kursimii energjisë
i energjisëtëtëjetë
jetëtëtë
paktën
paktën10%
10%më
mëpak
pakseseharxhimi
harxhimii deritani deritanishëm.
ishëm.
Në
Nërast
rasttëtënjë
njëmodernizimi
modernizimiqiradhënësi
qiradhënësi
duhet
duhettëtënjoftojë
njoftojëqiramarrësin
qiramarrësinme
meshkrim
shkrim
për
përrritjen
rritjene eqerasë
qerasëtëtëpaktën
paktëntretremuaj
muajpara
para
fillimit
fillimittëtëmarrjes
marrjessësëmasës.
masës.Në
Nëqoftë
qoftësese
qiradhënësi
qiradhënësijajabën
bëntëtëqartë
qartëqiramarrësit
qiramarrësitsese
pavarsisht
pavarsishtrritjes
rritjessësëqerasë
qerasësisipasojë
pasojëe e
modernizimit
modernizimitdhe
dhekjo
kjolidhet
lidhetme
mekursimin
kursimine e
energjisë
energjisë tëtë energjisë,
energjisë, qeraja
qeraja totale
totale sisi
rregull
rregulldodotëtëulet.
ulet.Në
Nëkëtë
këtëmënyrë
mënyrëqiramarqiramarrësi
rësibindet
bindetper
permasën
masënqëqëdodotëtëmerret.
merret.
Përfitimi
Përfitiminuk
nukështë
ështëvetëm
vetëmpër
përpronarin
pronarine e
pasurisë
pasurisë sësë paluejtshme
paluejtshme por
por gjithashtu
gjithashtu
edhe
edheqeramarrësit
qeramarrësiti iofrohet
ofrohetnjë
njëambjent
ambjent
banimi
banimi cilësor
cilësor dhe
dhe kosto
kosto më
mëtëtëulëta
ulëtapër
për
energjinë
energjinëtëtëharxhuar
harxhuarpër
përnjë
njëkohë
kohëtëtëgjatë.
gjatë.
Pikërisht
Pikërishtnënëkëto
këtokohë
kohëkur
kurrritja
rritjaekploduese
ekploduese

1818

2424

€ €/ m²
/ m²/ për
/ përMuaj
Muaj

Kostot
Kostote eenergjisë
energjisënënëvitin
vitine e30-të
30-të

e e çmimit
çmimit tëtë naftës
naftës dhe
dhe gazit,
gazit, marrja
marrja
masave
masave modernizuese
modernizuese tëtë lidhura
lidhura me
me
kursimin
kursimine eenergjisë
energjisëbëhen
bëhengjithmonë
gjithmonëedhe
edhe
më
mëtëtërëndësishme.
rëndësishme.
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Vlersimi
Vlersimiurban
urban
Kushtet
Kushtete ejetës
jetësbrenda
brendadisa
disapjesëve
pjesëvetëtë
qytetit
qytetitnuk
nukjanë
janëgjithmonë
gjithmonëtëtëkënaqshme.
kënaqshme.
Nga
Ngaprogrami
programii ifinancimit
financimiturban
urbanprej
prejrreth
rreth
1,8
1,8Miliard
MiliardEuro/vit
Euro/vitnga
nga1515Miliard
MiliardEur/vit
Eur/vitnënë
total,
total,shkojnë
shkojnëpër
përinvestime
investimeqëqëlidhen
lidhendirekt
direkt
me
mendërtimin.
ndërtimin.
Kjo
Kjojojovetëm
vetëmhap
hapvende
vendetëtëreja
rejapune,
pune,por
pori i
bën
bënambjentet
ambjentete ebanimit
banimitmë
mëtërheqës
tërheqësdhe
dhe
merr
merr nënë konsideratë
konsideratë edhe
edhe interesat
interesat
ekologjike.
ekologjike.Vlersimi
Vlersimiurban
urbanrealizon
realizonkështu
kështu
papa lënë
lënë pas
pas dore
dore një
një kontribut
kontribut për
për tëtë
siguruar
siguruarbazën
bazënekonomike
ekonomikedhe
dhekulturore
kulturore
dhe
dhekohëzionin
kohëzioninsocial.
social.
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Argumente
Argumentepër
përrikonstruksion
rikonstruksion

Burimet
Burimetdhe
dheharxhimi
harxhimienergjisë
energjisë

ndërtesat
ndërtesatekzistuese
ekzistuesetëtëkursehet
kursehetenergjia
energjia
me
meeficient
eficienttëtëlartë.
lartë.

(secili
(seciliprodhues
prodhuesi energjisë
i energjisëprimare
primaree eakumuluar)
akumuluar)
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[Ekuivalente me miliard njësi qymyr guri SKE]
[Ekuivalente me miliard njësi qymyr guri SKE]

Përballë
Përballë faktit
faktit tëtë shterimit
shterimit tëtë burimeve
burimeve
primare
primarenga
ngafosilet
fosilet tëtëenergjisë
energjisëdhe
dherritjes
rritjes
-sësëvazhdueshme
vazhdueshmetëtëkërkesës,
kërkesës,kërkon
kërkonqëqënënë

Zhvillimi
Zhvillimii harxhimit
i harxhimittëtëenergjisë
energjisëprimare
primarenënëtëtëgjithë
gjithëbotën
botën

[Ekuivalente me miliard ton vaj]
[Ekuivalente me miliard ton vaj]

Brimet
Brimetdhe
dheharxhimi
harxhimii energjisë
i energjisë
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1975
1975

1979
1979

1983
1983

Gjeoterm,
Gjeoterm,Solari,
Solari,Era
Era
Lëndë
Lëndëdjegëse
djegëse
e erinovueshme
rinovueshme

1987
1987

1991
1991

1995
1995

1999
1999

Energji
Energjinukleare
nukleare

Nafta
Nafta

Gazi
Gazi

Qymyr
Qymyr

2003
2003

Hidrocentrale
Hidrocentrale
1 1kgkgSKE
SKEi takon
i takonsasisë
sasisësësëenergjisë,
energjisë,e ecila
cilaçlirohet
çlirohetgjatë
gjatëdjegjes
djegjessësë1 1kgkgqymyr
qymyrguri
guri
(1(1kgkgSKE
SKE= =0,70,7l Öl)
l Öl)

Mbrojtja
Mbrojtjae eklimës
klimës
është i i mundshëm
mundshëm nënë
Kursimi-CO
Kursimi-CO
2 2 është
ndërtimet
ndërtimetekzistuese
ekzistueseme
mendikim
ndikimtëtëgjërë
gjërë
dhe
dheme
menjë
njëraport
raporttëtëleverdisshëm
leverdisshëmkostokostopërfitim.
përfitim.
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Termoizolim
Termoizolimminimal
minimal

Rregullorja
Rregullorjae ekursimit
kursimittëtëenergjisë
energjisëEnEV
EnEV

Termoizolimi
Termoizolimiminimal
minimalrregullohet
rregullohetsipas
sipasDIN
DIN
4108-2.
4108-2.Norma
Normavendos
vendoskërkesat
kërkesatminimale
minimale
tëtë karakteristikave
karakteristikave termoizoluese
termoizoluese tëtë
elementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm.
jashtëm.Kjo
Kjo
shërben
shërbenpër
përmënjanimin
mënjanimine ekondesimit
kondesimitmbi
mbi
sipërfaqe
sipërfaqedhe
dhepër
përtëtësiguruar
siguruarnjë
njëklimë
klimë
higjenike
higjenikepër
përbanorët
banorëtsisidhe
dhepër
përtatambrojtur
mbrojtur
atë
atënga
ngandikimet
ndikimetnegative
negativetëtëlagështisë.
lagështisë.
Qëllimi
Qëllimii itermoizolimit
termoizolimitminimal
minimalnuk
nukështë
është
kursimi
kursimii kostove
i kostovetëtëenergjisë.
energjisë.

Bazë
Bazëe esecilës
secilësprovë
provëpër
përtermoizolim
termoizolimështë
është
llogaritja
llogaritja e e sasisë
sasisë sësë nevojshme
nevojshme tëtë
energjisë,
energjisë,bazuar
bazuartek
teknjë
njëbilanc
bilancenergjie
energjie
sipas
sipas kushteve
kushteve stacionare.
stacionare. Ketu
Ketu vihen
vihen
përballë
përballëhumbjet
humbjete eenergjisë
energjisë(humbjet
(humbjetnga
nga
transmetimi
transmetimi dhe
dhehumbjet
humbjetnga
nga ventilimi
ventilimi
(ajrimi)
(ajrimi)me
mefitimin
fitimine eenergjisë
energjisë(solare
(solaredhe
dhe
përfitimi
përfitimitëtëtjera
tjeratëtëbrendshme).
brendshme).Meqenëse
Meqenëse
kjokjobëhet
bëhetmbi
mbibazën
bazëne ekarakteristikave
karakteristikavetëtë
llogaritura
llogarituratëtëelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëduke
duke
marrë
marrëparasysh
parasyshgjeometrinë
gjeometrinëe endërtesës,
ndërtesës,
klasifikimi
klasifikimi i i ndërtesave
ndërtesave kryhet
kryhet referuar
referuar
cilësisë
cilësisëenergjitike
energjitikenënëpërgjithësi.
përgjithësi.
Keto
Ketokoncepte
konceptepër
përprovën
provëndhe
dheklasifikimin
klasifikimine e
termoizolimit
termoizolimit janë
janë rregulluar
rregulluar tashmë
tashmë nënë

Nga
Nga njëra
njëra anë
anë merren
merren nënë konsideratë
konsideratë
përfshirja
përfshirjae eteknikës
teknikëssësëpaisjeve
paisjevenënëbilancin
bilancin
energjitik
energjitik dhe
dhe nga
nga ana
ana tjetër
tjetër gjithashtu
gjithashtu
humbjet
humbjete ekrijuara
krijuaragjatë
gjatëprodhimit,
prodhimit,shpërnshpërndarjes,
darjes,ruajtjes
ruajtjesdhe
dheçlirimit
çlirimittëtënxehtësisë.
nxehtësisë.
Kështu
Kështunjë
njëfaktor
faktorkyç
kyçnuk
nukështë
ështëmë
mëenergjia
energjia
e eduhur
duhure evënë
vënënënëdispozicion
dispozicionnënëambjent,
ambjent,
por
por energjia
energjia përfundimtare
përfundimtare e e çliruar
çliruar nënë
kufijtë
kufijtëe e ndërtesës.
ndërtesës. Ndër
Ndër tëtë tjerash
tjerash kjokjo
nevojë
nevojëe eenergjisë
energjisëvlerësohet
vlerësohetsisienergji
energji
primare,
primare,nënëtëtëcilën
cilënllogariten
llogaritenpërmes
përmesnjë
një
faktori
faktori tëtë energjisë
energjisë primare
primare nënëbilancin
bilancin
energjitik
energjitiktëtëndërtesës
ndërtesëstëtëgjitha
gjithahumbjet
humbjetsisi
pasojë
pasojë e e përfitimit,
përfitimit, transportit
transportit dhe
dhe
shndërimit
shndërimittëtësecilit
secilitprodhues
prodhuesenergjie
energjie

Çfarë
Çfarërregullon
rregullonEnEV?
EnEV?
■■Çertifikatën
Çertifikatëne eenergjisë
energjisësësëndërtesës
ndërtesës
rregulloren
rregullorene etermoizolimit
termoizolimit(WSVO).
(WSVO).RreguRregu■■Kërkesat
Kërkesatminimale
minimaleenergjitike
energjitikepër
përndërtimet
ndërtimet
llorja
llorjae ekursimit
kursimittëtëenergjisë
energjisë(ENEV),
(ENEV),e ecila
cila
e ereja
reja
kakahyrë
hyrënënëfuqi
fuqimë
më1 1Shkurt
Shkurt2002,
2002,shkriu
shkriu
Kërkesat minimale
minimale energjitike
energjitike për
për
■■Kërkesat
rregulloren
rregullorenWSVO
WSVOdhe
dhenjëkohësisht
njëkohësishtedhe
edhe
modernizim,
modernizim, rikonstruksion,
rikonstruksion, ndërtim
ndërtim i i
rregulloren
rregulloren e e paisjeve
paisjeve për
për nxehtësi
nxehtësi
plotë
plotë dhe
dhe zgjerimin
zgjerimin e e një
një ndërtimi
ndërtimi
(HeizAnIV).
(HeizAnIV).Ajo
Ajobazohet
bazohetteteligji
ligjii kursimit
i kursimittëtë
ekzistues.
ekzistues.
energjisë
energjisë(EnEG).
(EnEG).
■■Kërkesat
Kërkesat minimale
minimale për
për teknikën
teknikën e e
Nëpërmjet
Nëpërmjet bashkimit
bashkimit tëtë rregullores
rregullores për
për
ngrohjes,
ngrohjes,ftohjes
ftohjesdhe
dheventilimit
ventilimitsisidhe
dhe
paisjet
paisjet për
përngrohje
ngrohjedhe
dhe asaj
asaj për
përtermotermofurnizimin
furniziminme
meujë
ujëtëtëngrohtë.
ngrohtë.
izolimin
izolimin nënë një
një tëtë rregullore
rregullore tëtëpërbapërba- ■■Inspektimet
Inspektimet energjitike
energjitike tëtë paisjeve
paisjeve tëtë
shkët,
shkët,kufijtë
kufijtëe ederitanishëm
deritanishëmtëtëbilancit
bilancitenergjitik
energjitik
sistemeve
sistemevetëtëkondicionimit.
kondicionimit.
u uzgjeruan
zgjeruanmenjëherë,
menjëherë,duke
dukeu uparë
parënënëdydy
këndvështrime
këndvështrime

NëNëkundërshtim
kundërshtimme
menormën
normënDIN
DIN4108,
4108,e e
cila
cilakontrollon
kontrollontermoizolimin
termoizoliminminimal
minimalpër
përtëtë
siguruar
siguruar mos
mos dëmtimin
dëmtimin e e elementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivë dhe
dhe kërkesat
kërkesat minimale
minimale për
për
higjenën
higjenëne eambjentit,
ambjentit,tek
tekEnEV
EnEVkemi
kemitëtë
bëjmë
bëjmëme
menjë
njërregullim
rregullimtëtëligjvënësit,
ligjvënësit,me
metëtë
cilën
cilën aiai përmbush
përmbush detyrimin
detyrimin për
për tëtë
.
.
zvogëluar
zvogëluarCO
CO
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Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Akti
Aktirregullues
rregulluesi kursimit
i kursimittëtëenergjisë
energjisëEnEV
EnEV2007
2007

EnEV
EnEV2007
2007
Kabineti
Kabinetifederal
federalmiratoi
miratoimë
më2727Qershor
Qershor
2007
2007 Amendamentin
Amendamentin e e Rregullimit
Rregullimit tëtë
kursimit
kursimittëtëenergjisë.
energjisë.EnEV
EnEV2007
2007hyri
hyrinënë
fuqi
fuqi më
më 1 1 Tetor
Tetor 2007
2007 dhe
dhe parashikon
parashikon
zbatimin
zbatimin e e çertifikimit
çertifikimit tëtë energjisë
energjisë për
për
ndërtesat
ndërtesatekzistuese.
ekzistuese.

Çfarë
Çfarëkakandryshuar?
ndryshuar?
EnEV
EnEVpërmban
përmbanformularë
formularëtëtërinj
rinjtëtënjësuar
njësuar
për
përçertifikatën
çertifikatëne eenergjisë
energjisëpër
përndërtesat
ndërtesate e
reja
rejadhe
dheato
atoekzistuese.
ekzistuese.Ndërtesat
Ndërtesatjojopër
për
banim
banimllogariten
llogaritensipas
sipasnjë
njëproçedure
proçeduretëtëre.re.
Krahas
Krahasnevojës
nevojëspër
përenergji
energjipër
përngrohje,
ngrohje,ujë
ujëtëtë
ngrohtë
ngrohtëdhe
dhevetilim
vetilimmerret
merretparasysh
parasyshedhe
edhe
sasia
sasiae enevojshme
nevojshmee eenergjisë
energjisëpër
përftohje
ftohjedhe
dhe
për
përndriçimin
ndriçimine einstaluar.
instaluar.Tek
Tekndërtesat
ndërtesate e
banimit
banimitme
mepaisje
paisjekondicionimi
kondicionimitëtëinstaluara,
instaluara,
nënë tëtë ardhmen
ardhmen merren
merren nënë konsideratë
konsideratë
gjithashtu
gjithashtuedhe
edheenergjia
energjiae enevojshme
nevojshmepër
për
ftohje
ftohjenënëanalogji
analogjisisitek
tekndërtesat
ndërtesatjojopër
për
banim.
banim.Vlerësimi
Vlerësimisipas
sipasenergjisë
energjisëprimare
primarei i
energjisë
energjisëelektrike
elektrikezvogëlohet.
zvogëlohet.Për
Përndërtesat
ndërtesat
jojotëtëbanueshme,
banueshme,nëpërmjet
nëpërmjetmetodës
metodëssësë
bilancimit
bilancimitmund
mundtëtërezultojnë
rezultojnëndryshime
ndryshimetëtë
lehta.
lehta.Paisjet
Paisjete ekondicionimit
kondicionimitmbi
mbi1212kW
kWnënëtëtë
ardhmen
ardhmenduhet
duhettëtëkontrollohen
kontrollohençdo
çdo1010vjet.
vjet.

Kur
Kurduhet
duhettëtëparaqiten
paraqitençertifikata
çertifikatae e
energjisë?
energjisë?
Për
Përndërtesat
ndërtesate ereja
rejaapo
apoato
atoekzistuese,
ekzistuese,nënë
qoftë
qoftësesepjesë
pjesëtëtëtyre
tyredodotëtëshiten,
shiten,jepen
jepen
ose
osedodotëtëjepen
jepenme
meleasing.
leasing.
NëNë rast
rast modernizimi,
modernizimi, rikonstruksioni
rikonstruksioni apo
apo
ndërtimi
ndërtimitëtëplotë,
plotë,çertifikata
çertifikatae eenergjisë
energjisëduhet
duhet
tëtëparaqitet
paraqitetatëhere
atëherekur
kurtëtëjetë
jetëkryer
kryernjë
një
bilancim
bilanciminxhinerik
inxhineriki sasisë
i sasisësësënevojshme
nevojshmetëtë
energjisë.
energjisë.NëNëndërtesat
ndërtesatpublike
publikeme
mesipërfaqe
sipërfaqe
tëtëshfrytëzueshme
shfrytëzueshmemë
mëshumë
shumësese1000
1000m²,
m²,
çertifikata
çertifikatae eenergjisë
energjisëduhet
duhettëtëvaret
varetnënëvend
vend
tëtëdukshëm
dukshëmpublik.
publik.
Ndërtesat
Ndërtesatme
mesipërfaqe
sipërfaqetëtëshfrytëzueshme
shfrytëzueshme
më
mëpak
paksese5050m²m²nuk
nukkanë
kanënevojë
nevojëpër
për
çertifikatë
çertifikatëtëtëenergjisë.
energjisë.

Ndihmë
Ndihmëpër
përzgjedhjen
zgjedhjene eçertifikatës
çertifikatëssësëenergjisë
energjisë
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Për
Për ndërtesat
ndërtesat ekzistuese
ekzistuese çertifikatat
çertifikatat e e
energjisë
energjisëmund
mundtëtëparaqiten
paraqitensisialternativë
alternativë
bazuar
bazuarnënëharxhimin
harxhimine ematur
maturtëtëenergjisë,
energjisë,e e
ashtuquajtur
ashtuquajturçertifikatë
çertifikatëenergjie
energjiee eorientuar
orientuar
nga
ngaharxhimi.
harxhimi.Përjashtim
Përjashtimbëjnë
bëjnëobjektet
objektete e
ndërtimit
ndërtimitme
memë
mëpak
paksese5 5njësi
njësibanimi
banimipër
përtëtë
cilat
cilatvitivitii ndërtimit
i ndërtimitdaton
datonpara
para1 1Tetorit
Tetorit1977.
1977.
Këtu
Këtujanë
janëtëtëlejuara
lejuaravetëm
vetëmçertifikatat
çertifikatate e
energjisë
energjisë tëtë orientuara
orientuara nga
nga sasia
sasia e e
nevojshme,
nevojshme,përveç
përveçseseato
atonënërast
rasttëtënjë
një
modernizimi/rikonstruksioni
modernizimi/rikonstruksionitëtëmëvonshëm
mëvonshëm
duhet
duhetti tipërmbahet
përmbahettëtëpaktën
paktënrregullit
rregullittëtëparë
parë
tëtëtermoizolimit
termoizolimittëtë1977-tës.
1977-tës.

Masat
Masate emarra
marra

Kërkesat
Kërkesate eVlerës-U
Vlerës-U

Shënim
Shënim

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

Kërkesat
Kërkesatvjetore
vjetoretëtëenergjisë
energjisë
primare
primare+ +humbjet
humbjetspecifike
specifiketëtë
transmetimit
transmetimit tëtë ngrohtësisë
ngrohtësisë
40%
40%mbi
mbindërtimet
ndërtimete ereja
rejaose
ose
Vlera-U
Vlera-Umaksimale
maksimalepër
përsecilin
secilin
secilin
secilinelement
elementkonstruktiv.
konstruktiv.

Çertifikata
Çertifikatae eenergjisë
energjisëduhet
duhettëtë
paraqitet,
paraqitet,n.q.s.
n.q.s.është
ështëkryer
kryer
vlersimi
vlersimiinxhinerik
inxhineriki sasisë
i sasisësësë
nevojshme
nevojshmetëtëenergjisë
energjisësësëtëtë
gjithë
gjithëndërtesës.
ndërtesës.

Zgjerim
Zgjerim i i ambjentit
ambjentit për
për tutu Vlerat-U
Çertifikata e e energjisë
energjisë nuk
nuk
Vlerat-U për
për elementët
elementët Çertifikata
ngrohur
ngrohur ose
ose ftohur
ftohur me
me konstruktivë
duhet
duhet
të
të
paraqitet.
paraqitet.
konstruktivëtëtëjashtëm
jashtëm
sipërfaqe
sipërfaqenga
ngatëtëpaktën
paktën1515m²m²
deri
derimax.
max.50m²
50m²
Çertifikata
Çertifikatae eenergjisë
energjisëduhet
duhettëtë
paraqitet,
paraqitet,n.q.s.
n.q.s.sipërfaqja
sipërfaqjae e
shfrytëzueshme
shfrytëzueshmedodotëtërritet
rritetmë
më
shumë
shumësese50%.
50%.

Kërkesatvjetore
vjetoretëtëenergjisë
energjisë
Zgjerim
Zgjerim i i ambjentit
ambjentit për
për tutu Kërkesat
primare+ +humbjet
humbjetspecifike
specifiketëtë
ngrohur
ngrohur ose
ose ftohur
ftohur me
me primare
transmetimit
transmetimittëtëngrohtësisë
ngrohtësisësi si
sipërfaqe
sipërfaqe> >50m²
50m²
ndërtim
ndërtimi ri.
i ri.

Çertifikata e e energjisë
energjisë nuk
nuk
Humbjespecifike
specifikee etransmetransme- Çertifikata
Ndërtimi
Ndërtimii një
i njëambjenti
ambjentinënçati,
nënçati, Humbje
duhet
duhet
të
të
paraqitet.
paraqitet.
timit
timit
të
të
nxehtësisë
nxehtësisë
24%
24%
në
në
dhe
dhederi
deritani
taniambjent
ambjentqëqënuk
nuk
ndërtesa
ndërtesatëtëreja
reja
ngrohej
ngrohejose
oseftohej.
ftohej.
asnjëkërkesë
kërkesë
Ndryshime
Ndryshime nënë muret
muret e e asnjë
jashtme,
jashtme,dritare
dritareme
meambjentin
ambjentin
e ejashtëm,
jashtëm,dyer
dyerdritare,
dritare,dritare
dritare
nënë sipërfaqet
sipërfaqet e e çatisë
çatisë ose
ose
element
elementtëtëtjerë
tjerëkonstruktivë
konstruktivë

Çertifikata
Çertifikata e e energjisë
energjisë nuk
nuk
duhet
duhet tëtë paraqitet,
paraqitet, vetëm
vetëm
vullnetarisht
vullnetarisht me
me Provën
Provën e e
detajuar
detajuarsipas
sipasEnEV
EnEV

qëqëzënë
zënënjënjësipërfaqe
sipërfaqe< <20%
20%tëtë
pamjes
pamjessësëndërtesës.
ndërtesës.

Çertifikatat
Çertifikatate eenergjisë
energjisëorientuar
orientuarnga
nganevoja
nevoja
bëhen
bëhenmbi
mbibazën
bazëne enjë
njëllogaritje
llogaritjeinxhinerike
inxhinerike
tëtësasisë
sasisësësënevojshme
nevojshmetëtëenergjisë.
energjisë.Këtu
Këtu
është
ështëe enevojshme
nevojshmenjë
njëinventar
inventari paisjeve
i paisjeve
nënëndërtesë.
ndërtesë.

Çertifikatat
Çertifikatate eenergjisë
energjisëorientuar
orientuarnga
ngaharxhimi
harxhimi
llogariten
llogariten mbi
mbi bazën
bazën e e parametrave
parametrave tëtë
harxhimit
harxhimittëtëenergjisë.
energjisë.Për
Përllogaritje
llogaritjemerren
merren
për
përbazë
bazëtëtëdhënat
dhënate eharxhimit
harxhimitnga
ngafaturat
faturate e
kostove
kostovepër
përngrohje
ngrohjepër
përtëtëgjithë
gjithëndërtesën
ndërtesën
dhe/ose
dhe/osefatura
faturatëtëveçanta
veçantatëtëfurnitorëve
furnitorëvetëtë
energjisë.
energjisë. Për
Për llogaritjen
llogaritjen e e sasisë
sasisë sësë
nevojshme
nevojshmetëtëenergjisë
energjisëduhet
duhettëtënxirren
nxirren
faturat
faturate etëtëpaktën
paktëntretreviteve
vitevemë
mëparë.
parë.

Që
Qëkur
kurjanë
janëçertifikata
çertifikatae eenergjisë
energjisëtëtë
detyrueshme?
detyrueshme?
Për
Përndërtimet
ndërtimete ereja
rejadhe
dherikonstruksionet,
rikonstruksionet,
çertifikata
çertifikatae eenergjisë
energjisëështë
ështëe edetyrueshme
detyrueshme
qëqëprej
prejhyrjes
hyrjesnënëzbatim
zbatimtëtëEnEV.
EnEV.Nga
Nga1 1
Qershori
Qershori 2008
2008 duhej
duhej tëtë bëheshin
bëheshin tëtë
disponueshme
disponueshme çertifikatat
çertifikatate eenergjisë
energjisëpër
për
objektet
objektete ebanimit,
banimit,tëtëcilat
cilatishin
ishinndërtuar
ndërtuar
para
paravitit
vitit1965.
1965.Nga
Nga1 1Janari
Janari2009
2009kjokjovlen
vlen
gjithashtu
gjithashtupër
përtëtëgjitha
gjithaobjektet
objektete ebanimit
banimit
më
mëtëtëreja.
reja.Për
Përndërtesat
ndërtesatpublike,
publike,kykyrregull
rregull
hyri
hyrinenefuqi
fuqivetëm
vetëmpas
pas1 1Qershorit
Qershorit2009.
2009.
Kërkesat
Kërkesatpër
përndërtesat
ndërtesatekzistuese
ekzistuese
Mqs
Mqstektekndërtimet
ndërtimetekzistuese
ekzistuesekakanjënjëpotencial
potencialtëtë
madh
madhpër
përkursimin
kursimine eenergjisë,
energjisë, EnEV
EnEVnënë
krahasim
krahasimme
meWSVO
WSVO9595parashikon
parashikonkërkesa
kërkesamë
më
shtrënguese
shtrënguesepër
përtermozilim
termozilimgjatë
gjatërindërtimeve
rindërtimeve
dhe
dhe rikonstruksioneve.
rikonstruksioneve. Përveç
Përveç kësaj,
kësaj,këtu
këtu
përfshihet
përfshihetedhe
edhedetyrimi
detyrimipër
përinspektimin
inspektimindhe
dhe
adaptimin
adaptimin e e paisjeve
paisjeve për
për ngrohje
ngrohje dhe
dhe
përmirësimin
përmirësimine etavanit
tavanittëtëkatit
katittëtësipërm
sipërm(nënçati).
(nënçati).
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Kërkesat
Kërkesatpër
përndryshimet
ndryshimete eelementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm
jashtëm
EnEV
EnEVkërkon
kërkonpër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëtëtë
jashtëm
jashtëmtëtëndërtesave
ndërtesaveekzistuese,
ekzistuese,nëse
nëseato
ato
ndërtohen
ndërtohenpër
përherë
herëtëtëparë,
parë,rinovohen
rinovohenose
ose
zëvendësohen,
zëvendësohen,vlera
vleramaksimale
maksimaletëtëkoeficikoeficientit
entittëtëpërçueshmërisë
përçueshmërisëtermike
termikeU.U.Punët
Punët
modernizuese
modernizueseme
mesipërfaqe
sipërfaqetëtëvogla
voglajanë
janëtëtë
perjashtuara
perjashtuaranga
ngakjokjokërkesë.
kërkesë.
Koeficientët
Koeficientëtmaksimalë
maksimalëtëtëpërçueshmërisë
përçueshmërisë
termike
termiketëtëlejuara
lejuaranuk
nukvlejnë
vlejnëpër:
për:
■■Ndryshimet
Ndryshimetnënëmuret
murete ejashtme,
jashtme,dritare,
dritare,
dhe
dhedritare
dritarenënësipërfaqet
sipërfaqete eçative
çativesisidhe
dhe
rinovimet
rinovimet nënë suvate
suvate e e jashtme,
jashtme, n.q.s.
n.q.s.
sipërfaqja
sipërfaqjae etyre
tyreështë
ështëmë
mëe evogël
vogëlsese20%
20%
e esipërfaqes
sipërfaqestotale
totaletëtëndërtesës.
ndërtesës.
■■Rikonstruksion
Rikonstruksioni ipllakave
pllakavetëtëdyshemesë,
dyshemesë,
tavanet
tavanete ebodrumit,
bodrumit,tavanet
tavanete ekatit
katittëtë
sipërm,
sipërm,n.q.s
n.q.spjesa
pjesae erikonstruktuar
rikonstruktuarështë
është
me
mee evogël
vogëlsese20%
20%e esipërfaqes
sipërfaqestotale
totaletëtë
ndërtesës.
ndërtesës.

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Akti
Aktirregullues
rregulluespër
përkursimin
kursimine eenergjisë
energjisëEnEV
EnEV2007
2007

Gjithmonë
Gjithmonëkërkesat
kërkesatminimale
minimaletëtëvlefshme
vlefshme
(”detyrimet
(”detyrimete evërteta
vërtetapër
përpërmirësim”)
përmirësim”)
Pavarsisht
Pavarsishtnga
ngakërkesat
kërkesatpër
përpërmirësimin
përmirësimine e
termoizolimit
termoizolimitgjatë
gjatënjë
njërikonstruksioni
rikonstruksioniose
ose
modernizimi,
modernizimi, EnEV
EnEV kërkon
kërkon marrjen
marrjen e e
masave
masave ekonomike
ekonomikepër
për përmirësime
përmirësime tëtë
veçanta
veçanta tëtë paisjeve
paisjeve elektrike
elektrike dhe
dhe
elementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëbrenda
brendaviteve
vitevetëtë
ardhshme.
ardhshme.
Detyrimet
Detyrimetpër
përpërmirësim
përmirësimpërfshijë
përfshijëmasat
masat
e emëposhtme:
mëposhtme:
qoftësesetavani
tavanii katit
i katittëtësipërm
sipërmnuk
nuk
■■NëNëqoftë
është
ështëi shkelshëm,
i shkelshëm,por
pormegjithatë
megjithatëështë
ështëi i
kalueshëm,
kalueshëm,duhet
duhettëtëplotësohen
plotësohenkërkesat
kërkesat
e edetyrueshme
detyrueshmepër
përpërmirësim
përmirësimkur
kurkemi
kemi
ndryshim
ndryshimtëtëpronësisë.
pronësisë.Eshtë
Eshtëe ellogjikllogjikshme
shmeqëqëtëtëizolohen
izolohenedhe
edhetavanet
tavanete e
nënçative
nënçativetëtëkalueshme
kalueshmeqëqëshërbejne
shërbejnepër
për
qëllime
qëllimemagazinimi.
magazinimi.

Elementi
Elementikonstruktiv
konstruktiv
Tavani
Tavanii katit
i katittëtësipërm
sipërm

Koeficienti
Koeficientimaks.
maks.i përçueshmërisë
i përçueshmërisë
termike
termikeUmax
UmaxnënëW(m²K)
W(m²K)
0,30
0,30W/(m²K)
W/(m²K)

I I detyrueshëm
detyrueshëm për
për
përmirësim
përmirësim kur
kur kemi
kemi
ndryshim
ndryshimpronarësh
pronarëshpër
për
tavanet
tavanet tëtë katit
katit tëtë
sipërm
sipërmjojotëtëshkelshëm.
shkelshëm.

Boiler
Boilertëtëvendosur
vendosurpara
paradatës
datës
31.
31.Tetor
Tetor1978
1978

Zëvendësim
Zëvendësimtëtëboilerit
boilerit

I I detyrueshëm
detyrueshëm për
për
përmirësim
përmirësimderi
derimë
më31.
31.
Dhjetor
Dhjetor1978
1978

Rrjeti
Rrjetii shpërndarjes
i shpërndarjesdhe
dhei furnizimit
i furnizimit
tëtëujitujittëtëngrohtë
ngrohtëi pa
i paizoluar
izoluarnënë
ambjente
ambjenteqëqënuk
nukngrohen.
ngrohen.

Sipas
SipasAneksit
Aneksit5 5(EnEV)
(EnEV)

I I detyrueshëm
detyrueshëm për
për
përmirësim
përmirësim kur
kur kemi
kemi
ndryshim
ndryshimpronësie
pronësie
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Përjashtime:
Përjashtime:
■■Detyrimi
Detyrimipër
përpërmirësim
përmirësimnuk
nukvlen
vlenpër
përvetë
vetëpronarin
pronarine endërtesës
ndërtesësqëqëjeton
jetonaty,
aty,me
metëtë
shumtën
shumtëndydybanesa
banesa(p.sh.
(p.sh.shtëpi
shtëpipër
përnje
njedhe
dhedydyfamilje),
familje),tëtëcilët
cilëtjetojnë
jetojnënënëkëtë
këtëndërtesë
ndërtesë
para
para1 1Shkurtit
Shkurtit2002;
2002;kur
kurkemi
kemindryshim
ndryshimtëtëpronësisë
pronësisëedhe
edhenënëqoftë
qoftëseseaiaie ebanon
banonvetë
vetënënë
ndërtesë,
ndërtesë,detyrimet
detyrimetpër
përpërmirësim
përmirësimduhet
duhettëtëplotësohen
plotësohennga
ngapronari
pronarii ri.
i ri.

■■Përveç
Përveçkësaj
kësajduhet
duhettëtëkihet
kihetkujdes,
kujdes,qëqë
sipas
sipasparakushteve
parakushtevetëtëveçanta
veçantatëtëkryhet
kryhet
ndërrimi
ndërrimi i i boilerëve
boilerëve ekzistues
ekzistues dhe
dhe tëtë
izolohet
izolohetsistemi
sistemii rrjetit
i rrjetittëtëtubave.
tubave.
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Ndihmë
Ndihmëpër
përplanifikim
planifikim

Hap
Happas
pashapi
hapi

Skema
Skemae eproçesit
proçesit
Rikonstruksioni
Rikonstruksioniduhet
duhettëtëzbatohet
zbatohetgjithmonë
gjithmonë
sisikoncept
koncepti plotë.
i plotë.Një
Njëplan
planrikonstruksioni
rikonstruksioni
kërkon
kërkonoptimizimin
optimizimine etëtëgjithave
gjithaveparamparametrave
etravetëtëpërfshira
përfshiranënëndërtim.
ndërtim.Marrja
Marrjae e
masave
masave tëtë veçuara
veçuara mund
mund tëtë shfaqë
shfaqë
probleme
problemefiziko-ndërtimore.
fiziko-ndërtimore.
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Skema
Skemangjitur
ngjiturduhet
duhettëtëtregojë
tregojëecurinë
ecurinëpër
për
metodat
metodate edrejta
drejtaproçeduriale
proçedurialegjatë
gjatëplanit
planittëtë
rikonstruksionit.
rikonstruksionit.

AGRE
AGREFAKTOR
FAKTOR1010është
ështëpërmbledhja
përmbledhjae elirë
lirë
nga
ngaekspertë
ekspertëme
mepërvojë
përvojëme
meqëllim
qëllimqëqëtëtë
aplikohen
aplikohen modernizime
modernizime eficiente
eficiente tëtë
energjisë
energjisëme
menjë
njëleverdishmëri
leverdishmërishume
shumemë
më
tëtëlartë
lartëekonomike
ekonomikesesesasarikonstruksionet
rikonstruksionet
standarte
standarte tëtë deritanishme.
deritanishme. Standarti
Standarti
“FAKTOR
“FAKTOR10”
10”dodotëtëthotë
thotënjë
njëreduktim
reduktimi i
90%
90%tëtëharxhimit
harxhimittëtëenergjisë.
energjisë.
Përparësitë
Përparësitëpërcaktuese
përcaktuesejanë
janëkompetenca
kompetenca
e elartë
lartëe etëtëgjithë
gjithëpartnerëve
partnerëvedhe
dheoptimizimi
optimizimi
i të
i tëgjithë
gjithëkomponentëve,
komponentëve,i pikave
i pikavetëtëprerjes
prerjes
dhe
dheecurisë
ecurisësësëprojektit.
projektit.
Informacione
Informacionetëtëtjera
tjeranënëfaqen
faqen101.
101.

Nevojapër
përrikonstruksion
rikonstruksion
1.1. Nevoja

2.2.

Bisedë
Bisedëpersonale
personalekëshilluese
këshillueseme
me
ARGE
ARGEFAKTOR
FAKTOR1010

3.3.

Inventarizimi
Inventarizimidhe
dhekryerja
kryerjae eekspertizës
ekspertizës
nga
ngakëshillues
këshilluestëtëenergjisë
energjisë

Llogaritja
Llogaritjae ekursimit
kursimittëtëenergjisë
energjisësipas
sipas

EnEV
EnEV

(Kërkesate eEnEV
EnEVtejkalohen
tejkalohenmeme3030%%) )
EnEV-30%
-30%(Kërkesat
4.4. EnEV
(Kërkesate eEnEV
EnEVtejkalohen
tejkalohenmeme5050%%) )
EnEV
EnEV-50%
-50%(Kërkesat

dhe
dhevlersimi
vlersimii kostove
i kostoveme
meFAKTOR
FAKTOR1010Software
Software

Vlersimi
5.5. Vlersimi

Zbatimii masave
i masavepër
përrikonstruksion
rikonstruksion
6.6. Zbatimi
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Ndihmë
Ndihmëpër
përplanifikim
planifikim

[Burimi
[Burimi6]6]

Inventarizimi
Inventarizimidhe
dheekspertiza
ekspertiza
Hapi
Hapii parë
i parëi çdo
i çdomodernizimi
modernizimiështë
ështëinventainventarizimi
rizimii ndërtesës.
i ndërtesës.Tek
Tekmasat
masatmë
mëtëtërëndërëndësishme
sishme përfshihen
përfshihen krahas
krahas modernizimit,
modernizimit,
riparimeve
riparimeve edhe
edhe mirëmbajtjet,
mirëmbajtjet, rinovimet
rinovimet
dhe
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ndërtimetpër
përzgjerimet.
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Inspektimi
Inspektimii idrejtë
drejtëpërfshin
përfshin inventarizimin
inventarizimin
tekniko-energjitik
tekniko-energjitiktëtëtëtë gjithë
gjithë elementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivëtëtërëndësishëm
rëndësishëmdhe
dheteknikën
teknikëne e
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ÇERTIFIKA
ÇERTIFIKAEEENERGJISË
ENERGJISËpërpërobjekt
objektbanimi
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sipas
sipas§§§§1616tëtëRregullores
Rregullorespër
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kursimine eenergjisë
energjisë(EnEV)
(EnEV)

Përllogaritja
Përllogaritjae esasisë
sasisësësënevojshme
nevojshmepër
përenergji
energjitëtëndërtesës
ndërtesës
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Nevoja
Nevojapër
përenergji
energji
1)
Emisionet
Emisionet
-CO
-CO
2 2

51,9
51,9 [kg/(m²·a)]
[kg/(m²·a)]
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Nevoja
Nevoja
për
për
energjinë
energjinë
e fundit
e fundit

228,4
228,4
kWh/(m²·a)
kWh/(m²·a)
0 0

50 50

100100

150150

200200

250250

300300

350350
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227,5
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Nevoja
për
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energji
energji
primare
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“eficienca
“eficienca
e energjisë
e energjisë
totale”
totale”

Pas
Pas inventarizimeve
inventarizimeve analizohet
analizohet raporti
raporti
kosto-shfrytëzim
kosto-shfrytëzimreferuar
referuarnjë
njërinovimi
rinovimisipas
sipas
■■EnEV
EnEV ■■EnEV
EnEV-30
-30%% ■■EnEV
EnEV-50
-50%%
dhe
dhepërpunohet
përpunohetmundësia
mundësiae ezgjidhjes
zgjidhjespër
për
rikonstruksion
rikonstruksion

Prova
Provae epërputhjes
përputhjesme
me§ §3 3ose
ose§ §9 9paragrafi
paragrafi1 1EnEV
EnEV2) 2)
Nevoja
Nevoja
përpër
energji
energji
primare
primare
Vlera
Vlera
aktuale
aktuale
e ndërtesës
e ndërtesës
Vlera
Vlera
e kërkuar
e kërkuar
EnEV
EnEV

kWh/(m
·a) ·a)
227,5
227,5 kWh/(m
·a) ·a)
113,4
113,4 kWkhW/(hm/(m
2

2

2

2

Cilësia
Cilësia
energjitike
energjitike
e mbështjelljes
e mbështjelljes
së së
ndërtesës
ndërtesës
2
W/(m
·K)2 ·K)
‘ T‘
Vlera
Vlera
aktuale
aktuale
e ndërtesës
e ndërtesës
H TH
1,30
1,30 W/(m
Vlera
Vlera
e kërkuar
e kërkuar
EnEV
EnEV
HT‘HT‘

W/(m
·K)·K)
0,65
0,65 W/(m
2
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Nevoja
Nevojapër
përenergjinë
energjinëe efundit
fundit
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energjisë
energjisë

Gaz
Gaz
natyror
natyror
HH
Energji
Energji
elektrike
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Ristela
Ristela
druri
druri

2
Nevojat
Nevojat
vjetore
vjetore
përpër
energji
energji
kWh/(m
kWh/(m
·a)2 ·a)
përpër
3) 3)
Ngrohtësi
Ngrohtësi
Uji Uji
i ngrohtë
i ngrohtë
Aparatura
Aparatura
ndihmëse
ndihmëse
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151,2
0,00,0
40,1
40,1

16,6
16,6
0,00,0
8,28,2
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Total
Total
nënë
kWh/(m
kWh/(m
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Marrja
Marrjae emasave
masavepër
përrinovime
rinovimeme
meeficiencë
eficiencë
tëtëenergjisë
energjisëfinancohet
financohet me
mekredi
kreditëtëbuta
buta
(interesa
(interesatëtëulëta)
ulëta)dhe
dhegrante
grantenga
ngaqeveria.
qeveria.
Gjithashtu
Gjithashtupër
përkëshillimin
këshilliminpër
përenergjinë
energjinëjanë
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garatuar
garatuar financime.
financime. Këshilluesi
Këshilluesi për
për
energjinë
energjinësisirregull
rregullmerr
merrpërsipër
përsipërplotësimin
plotësimin
e e aplikimit
aplikimit për
për financim
financim dhe
dhe paraqet
paraqet
çertifikatën
çertifikatëne eenergjisë.
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Këtu
Këtuvlejnë
vlejnëprincipet
principete emëposhtme:
mëposhtme:
12,3
12,3
12,3
12,3
68,3
68,3
■■preferohen
preferohenmënyra
mënyrakompakte
kompaktendërtimi
ndërtimi
■■termoizolim
termoizolimshumë
shumëi mirë
i mirëi elementëve
i elementëve
konstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm
jashtëm
■■reduktimi
reduktimii urave
i uravetermike
termike
Çertifikata
Çertifikatae eenergjisë
energjisëtregon
tregonpotencialin
potencialinpër
përtëtëkursyer
kursyerdhe
dhemundësisht
mundësishtkrahasimin
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cilësisë
■■hermetizimi
hermetizimii mbulesës
i mbulesëssësëndërtesës
ndërtesës
sësëenergjisë
energjisësësëndërtesës
ndërtesës
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paisjemoderne
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përngrohje,
ngrohje,përpunimin
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ujittëtëngrohtë
ngrohtëdhe
dheventilimin
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shfrytë- zim
zimtëtëlartë
lartëtëtëenergjisë
energjisë
00
5050
100
100
150
150
200
200
250
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300
300
350
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400
400 >400
>400
■■Shfrytëzim
Shfrytëzimaktiv
aktivdhe
dhepasiv
pasivi energjisë
i energjisë
sësëdjellit
djellit
Sasia
Sasiae enevojshme
nevojshmee eenergjisë
energjisëulet,
ulet,sasamë
më
mirë
mirëtëtërealizohen
realizohenkëto
këtoprincipe
principe
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Termoizolimdhe
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Knauf
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■■EnEV
EnEV-30
-30%% 5-6
5-6 Liter
Literpër
përshtëpi
shtëpi
Harxhimi
Harxhimipër
përm²m²dhe
dhevit:vit:
5-6
5-6Litër
Litërnaftë
naftë
■■EnEV
EnEV-50
-50%% 1,5-4
1,5-4Liter
LiterHaus
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Harxhimi
Harxhimipër
përm²m²dhe
dhevit:vit:
1,5-4
1,5-4Litër
Litërnaftë
naftë
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Harxhimi
Harxhimipër
përm²m²dhe
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nën
nën1,5
1,5Litër
Litërnaftë
naftë
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9,09,0

kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
9090

8,08,0

8080

7,07,0

7070

Sasia e nevojshme e naftës
Sasia e nevojshme e naftës
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7-10Liter
Literpër
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Harxhimipër
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7-10
7-10Litër
Litërnaftë
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7 7- 10
- 10l l

Sasia vjetore e energjisë primare Q p ''
Sasia vjetore e energjisë primare Q p ''

SaSalitra
litranaftë
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nevojitetpër
përnjë
njëndërtesë
ndërtesë
sipas
sipasnivelit
nivelitenergjitik
energjitik? ?

Liter/(m²a)
Liter/(m²a)

Ndihmë
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përplanifikim
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6060

5 5- 6- 6l l
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5050
4040

1,51,5- 4- 4l l
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3030
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-30%
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kWh
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llogaritje:kufizimi
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përenergji
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sipasEnEV
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simme
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Rregullorene evjetër
vjetërtëtëtermoizolimit).
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TëTëdhënat
dhënatekzistuese
ekzistuesetëtënxjerra
nxjerra
■■Sip.
Sip.mbështjellëse
mbështjellësee eambjenteve
ambjenteveqëqëngrohen:
ngrohen:
AA= =800
800m²m²
■■Vëllimi
Vëllimibruto
brutoi ambjenteve
i ambjenteveqëqëngrohen:
ngrohen:
VeVe= =2000
2000m³m³
■■Formulë
Formulëe edhënë
dhënësipas
sipasEnEV:
EnEV:
ANAN= =0,32
0,32x xVeV=e =0,32
0,32x x2000
2000= =640
640m²m²
Sipërfaqe
Sipërfaqee eshfrytëzueshme
shfrytëzueshme
TëTëdhëna
dhënatëtëmarra
marranga
ngapërllogaritja
përllogaritjainxhiinxhinerike
nerikee emëparshme
mëparshmee enevojës
nevojëspër
përenergji
energji
■■Humbjet
Humbjetekzistuese
ekzistuesetëtëtransm.
transm.tëtënxehtësisë:
nxehtësisë:
HH
´ T´ekzi
= =0,60
0,60W/(m²K)
W/(m²K)
T ekzi
s s
■■Nevoja
Nevojapër
përenergji
energjiprimare
primarenënëvit:
vit:
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´´p´´ekzi
= =8080kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
p ekzi
s s

Vlerat
Vleratmë
mëtëtëlarta
lartatëtënevojës
nevojësvjetore
vjetoretëtëenergjisë
energjisëprimare
primarereferuar
referuarsipërfaqes
sipërfaqessësëshfrytëzueshfrytëzueshme
shmedhe
dhee ehumbjeve
humbjevespecifike
specifikee etransmetimit
transmetimittëtënxehtësisë
nxehtësisëreferuar
referuarsipërfaqes
sipërfaqesrrethuese
rrethuese
kukutransmetohet
transmetohetnxehtësia
nxehtësianënëvarësi
varësitëtëraportit
raportitA A/ V/ eVe
Humbjet
Humbjetspecifike
specifiketëtë
transmetimit
transmetimittëtënxehtësisë
nxehtësisë
referuar
referuarsip.
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rrethuesekuku
transmetohet
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Nevojavjetore
vjetoree eenergjisë
energjisëprimare
primare

AA/ V/ Ve e

kWh/(m²a)
W/(m²K)
QQp ''p ''nënëkWh/(m²a)
HHT 'Tnë
' nëW/(m²K)
referuar
referuarsip.
sip.sësëshfrytëzueshme
shfrytëzueshmetëtëndërtesës
ndërtesës
Objekt
Objektbanimi
banimi

Objekt
Objektbanimi
banimi

0,20,2

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

1,05
1,05

0,30,3

73,53
73,53+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,80
0,80

0,40,4

81,06
81,06+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,68
0,68

0,50,5

88,58
88,58+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,60
0,60

0,60,6

96,11
96,11+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,55
0,55

0,70,7

103,64
103,64+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,51
0,51

0,80,8

111,17
111,17+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,49
0,49

0,90,9

118,70
118,70+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,47
0,47

1,01,0

126,23
126,23+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,45
0,45

1,05
1,05

130,00
130,00+ +2.600
2.600/ (100
/ (100+ +A A
N N) )

0,44
0,44
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[Të
[Tëdhëna
dhënanga
ngatabela
tabela1 1EnEV
EnEV- Burimi
- Burimi5]5]

Nevoja
Nevojavjetore
vjetoree eenergjise
energjiseprimare
primareQQp ''p ='' =[nevoja
[nevojapër
përnxehtësi
nxehtësi+ +ujëujëtëtëngrohtë]
ngrohtë]x numrin
x numrine emjeteve
mjeteveharxhuese*
harxhuese*
(* (*Harxhimi
Harxhimipër
përenergji
energjipër
përujëujëtëtëngrohtë
ngrohtënënëboiler
boiler+ +Humbjet
Humbjete eenergjisë
energjisëpër
përp.sh.
p.sh.ruajtjen
ruajtjene eujitujittëtënxehtë)
nxehtë)

Kërkesa
Kërkesasipas
sipasEnEV
EnEV
´´maxdhe
dheHHT´max
´ (Vlerat
(Vleratmë
më
Llogaritja
Llogaritjae eQQP´´Pmax
T max
tëtëlarta
lartasipas
sipasEnEV,
EnEV,Tabela
Tabela1)1)
-1 -1
■■Raporti
RaportiAA/ V/ Ve në
në
m
m
: 800
: 800/ 2000
/ 2000= =0,4
0,4
e
■■Humbja
Humbjaspecifike
specifikee elejuar
lejuarreferuar
referuarsipërfaqes
sipërfaqes
gjatë
gjatëtransmetimit
transmetimittëtënxehtësisë
nxehtësisënënëW/(m²K):
W/(m²K):
HH
´ T´max= =0,68
0,68
T max
■■Nevoja
Nevojae elejuar
lejuare eenergjisë
energjisëprimare
primarenënëvitvit
kWh/(m²a):
kWh/(m²a):

Kërkesa
Kërkesasipas
sipasEnEV
EnEV-30
-30%%
(Kriteri
(Kriteripër
përformularin
formularine efinancimit
financimittëtëKfWKfW-programi
-programii rikonstruksionit
i rikonstruksionittëtëndërtesave)
ndërtesave)
CO
CO
2 2

Kërkesa
Kërkesasipas
sipasEnEV
EnEV-50
-50%%
(Kriteri
(Kriteripër
përformularin
formularine efinancimit
financimittëtëDeutDeutschen
schenEnergie
EnergieGmbH
GmbH- dena)
- dena)

■■7070%%e eHHT´max
´: :
T max
0,68
0,68x 0,7
x 0,7= =0,48
0,48W/(m²K)
W/(m²K)

´: :
■■5050%%e eHHT´max
T max
0,68
0,68x 0,5
x 0,5= =0,34
0,34W/(m²K)
W/(m²K)

■■7070%%e eQQP´´Pmax
´´max
::
84,57
84,57x 0,7
x 0,7= =59,20
59,20kWh/(m²a)
kWh/(m²a)

■■5050%%e eQQP´´Pmax
´´max
::
84,57
84,57x 0,5
x 0,5= =42,29
42,29kWh/(m²a)
kWh/(m²a)

2600
2600
100+
100+AAN N

QQ
´´ ´´ =81,06+
=81,06+
P Pmaxmax

Nevoja
Nevojae eenergjisë
energjisëvjetore
vjetore QQe´ekzie´ekzi
duhet
duhet
s s
tëtëjetë
jetë4040%%nën
nënQQP ´´Pmax
´´max
■■6060%%von
vonQQ
´´ ´´ : :
P Pmaxmax
84,57
84,57x 0,6
x 0,6= =50,74
50,74kWh/(m²a)
kWh/(m²a)

2600
2600
84,57
84,57
100+
100+640
640

QQ
´´ ´´ =81,06+
=81,06+
P Pmaxmax

Rezultatet:
Rezultatet:
HH
´ T´ekzi
= =0,60
0,60≤≤0,68
0,68= =HH
´ T´max.nënëW/(m²K)
W/(m²K)
T ekzi
s s
T max.
QQ
´´ ´´z =z =8080≤≤84,57
84,57= =QQ
´´ ´´ nënëkWh/(m²a)
kWh/(m²a)
P Peksieksi
P Pmax.max.
Kërkesat
Kërkesatsipas
sipasEnEV
EnEVjanë
janëplotësuar
plotësuar

Qe
Qekërkesa
kërkesatëtëplotësohet
plotësohetduhet
duhetqë:
që:
HH
´
´
≤
≤
0,48
0,48
W/(m²K)
W/(m²K)
dhe
dhe
T ekzi
T ekzi
s s

Që
Qëkërkesa
kërkesatëtëplotësohet,
plotësohet,duhet
duhetqëqë
HH
´
´
≤
≤
0,34
0,34
W/(m²K),
W/(m²K),
T ekzi
T ekzi
s s

Kjo
Kjondërtesë
ndërtesëkakanevojë
nevojëpër
për8 8litra
litranaftë
naftëpër
për
m²m²dhe
dhevitvit= = „Shtëpi
„Shtëpi8 8Liter“
Liter“

Kjo
Kjondërtesë
ndërtesëlejohet
lejohettëtëharxhojë
harxhojëmax.
max.6 6litër
litër
naftë
naftëpër
përm²m²dhe
dhevitvit=„=„Shtëpi
Shtëpi6 6Liter
Liter“ “

Kjo
Kjondërtesë
ndërtesëlejohet
lejohettëtëharxhojë
harxhojëmax.
max.4 4Liter
Liter
naftë
naftëpër
përm²m²dhe
dhevitvit= =„Shtëpi
„Shtëpi4 4Liter
Liter“ “

QQ
´´ ´´s ≤s ≤59,20
59,20kWh/(m²a)
kWh/(m²a)tëtëjenë.
jenë.
P Pekziekzi

QQ
´´ ´´s s ≤≤42,29
42,29kWh/(m²a)
kWh/(m²a)dhe
dhe
P Pekziekzi
QQ
´ e´ekzi
≤≤50,74
50,74kWh/(m²a)
kWh/(m²a)tëtëjenë.
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e ekzi
s s
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Për
Për tëtë lehtësuar
lehtësuar vendimmarrjen
vendimmarrjen për
për
investimin
investiminqëqëdodotëtëaplikohet
aplikohetnënëobjekt
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banimi me
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zhvilluar Software-i
Software-i
Faktor
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10.Software-i
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Mbi
Mbibazën
bazëne etëtëdhënave
dhënavetëtëpërafërta
përafërtapër
për
kubaturën
kubaturën e e ndërtesës
ndërtesës zbatohet
zbatohet një
një
llogaritje
llogaritjee ethjeshtë
thjeshtësipas
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dhe
ndikimin
ndikimine etyre
tyrenënëekonomi.
ekonomi.

KyKyekzaminim
ekzaminimmund
mundtëtëkryhet
kryhetnjëkohësisht
njëkohësisht
për
për3 3nivelet
nivelete ekërkesës:
kërkesës:
■■EnEV
EnEV ■■EnEV
EnEV-30
-30%% ■■EnEV
EnEV-50
-50%%
Faktorët
Faktorëtligjorë
ligjorëpërcaktues
përcaktuespër
përllogaritjen
llogaritjene e
leverdisshmërisë
leverdisshmërisëduhet
duhettëtëmerren
merrenparasysh,
parasysh,
p.sh.
p.sh.llogaritjet
llogaritjetpër
përkostot
kostote emodernizimit.
modernizimit.SiSi
opsion
opsionmund
mundtëtëvendoset
vendosetgjithashtu
gjithashtunjë
një
qera
qeraneutrale
neutralendërmjet
ndërmjetqerasë
qerasëneto
netodhe
dheasaj
asaj
totale
totale(me
(mekosto
kostoenergjie
energjietëtëpërfshira).
përfshira).
NëNë Software
Software janë
janë futur
futur programet
programet e e
financimit,
financimit, veçanërisht
veçanërisht kreditë-kfW
kreditë-kfW me
me
interesa
interesatëtëulta.
ulta.Kështu
Kështunënëbazë
bazëtëtëtëtë
dhënave
dhënavedhe
dherezultateve
rezultatevefiziko-ndërtimore
fiziko-ndërtimore
Software
Software-i -illogarit
llogaritsesepër
përcilat
cilatopsione
opsione
plotësojnë
plotësojnëkushtet.
kushtet.Një
Njëpërditësim
përditësimautomaautomatiktikkryhet
kryhetnga
ngainterneti.
interneti.
Vetëm
Vetëm nëpërmjet
nëpërmjet përmbledhjes
përmbledhjes sësë tëtë
gjithave
gjithaveaspekteve
aspektevemund
mundtëtëkemi
kemiinformainformacione
cionetëtëbesueshme
besueshmepër
përleverdidhmërinë
leverdidhmërinëe e
përgjithshme.
përgjithshme.
Pavarsisht
Pavarsishtkostove
kostovetëtëlarta
lartafillestare
fillestarepër
përnjë
një
rikonstruksion
rikonstruksionFaktor
Faktor1010duhet
duhettëtëpërmenpërmenden
den3 3gjëra
gjërapër
përnjë
njëmarrje
marrjemasash
masashtëtëtillë:
tillë:
■■Zvogëlim
Zvogëlimi kostove
i kostoveoperative
operative
■■mundësi
mundësioptimale
optimalefinancimi
financiminëpërmjet
nëpërmjet
programeve
programevedhe
dhegranteve
grantevetëtëqeverisë
qeverisë
■■kohëzgjatje
kohëzgjatjemë
mëe egjatë
gjatëe evlerës
vlerëssësëmbetur
mbetur
nënëkrahasim
krahasimme
menjë
njërinovim
rinovimstandart
standartsipas
sipas
EnEV
EnEV
2020

Informacione
Informacionetëtëtjera
tjerapër
përSoftware-in
Software-in
përmes
përmesARGE
ARGEFAKTOR
FAKTOR1010

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Masat
Masate erëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksioni
rikonstruksionidhe
dhemodernizimit
modernizimit

Termoizolim
Termoizolim
Kërkesat
Kërkesatnënëtermoizolim
termoizolimjanë
janërritur
rriturshumë
shumë
këto
këtovitet
vitete efundit.
fundit.Për
Përkëtë
këtëarsye,
arsye,konstrukkonstruksionet
sionete etermoizoluara
termoizoluarafitojnë
fitojnëgjithnjë
gjithnjëe emë
më
shumë
shumëvend
vendme
mevlerë
vlerënënëfushën
fushëne endërtimit.
ndërtimit.

Efekti
Efektitermoizolues
termoizoluesi imaterialeve
materialevekryesore
kryesore
izoluese
izoluesebazohet
bazohetmbi
mbitëtëgjitha
gjithateteaftësia
aftësiae e
vogël
vogële epërçueshmërisë
përçueshmërisëtermike
termikenga
ngaajri
ajri(ose
(ose
përzierje
përzierjegazrash
gazrashtëtëtjera),
tjera),tëtëcilat
cilatjanë
janë tëtë
përfshira
përfshira nënë matriksën
matriksën e e materialit
materialit tëtë
ndërtimit.
ndërtimit.
Materialet,
Materialet,tëtëcilat
cilatvërtetojnë
vërtetojnëtëtëkenë
kenënjë
një

aftësi
aftësitëtëpërçueshmërisë
përçueshmërisëtermike
termikeλ λmë
mëtëtë
vogë
vogëose
osetëtëbarabartë
barabartëme
me0,10
0,10W/(mK)
W/(mK)sipas
sipas
DIN
DIN4108
4108“Termoizolim
“Termoizolimnënëndërtimet
ndërtimete elarta”,
larta”,
përkufizohen
përkufizohensisimateriale
materialeizoluese.
izoluese.VeçanërVeçanërisht
ishtmaterialet
materialetizoluese
izolueseme
merendiment
rendimenttëtëlartë
lartë
kanë
kanënjë
njëaftësi
aftësitëtëpëçueshmërisë
pëçueshmërisëtermike
termike
<0,035
<0,035W/(mK).
W/(mK).Materialet
Materialetqëqëpërdoren
përdorenmë
më
shumë
shumënënëndërtim
ndërtimprovojnë
provojnënjë
njëaftësi
aftësitëtë
përcueshmërisë
përcueshmërisëtermike
termikeprej
prej0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
ose
ose0,04
0,04W/(mK).
W/(mK).
Nëse
Nësekemi
keminjë
njëmbështjelle
mbështjelletëtëizoluar
izoluarkeq
keqtëtë
ndërtesës
ndërtesësnxehtësia
nxehtësialargohet
largohetmbi
mbiçati,
çati,nga
nga
muret
murete ejashtme
jashtmetëtëpapaizoluara,
izoluara,nga
ngadritaret
dritaretjojo
hermetike,
hermetike,nga
ngadyert
dyertsisidhe
dhenga
ngatavanet
tavanete epapa

Shembuj
Shembujpër
përpozicionimin
pozicionimine embëshjelljes
mbëshjelljessësëndërtesës
ndërtesësme
metransmetim
transmetimtëtënxehtësisë
nxehtësisë

izoluara
izoluaratëtëbodrumit
bodrumitose
osepllakave
pllakavetëtëdyshemdyshemesë.
esë.Këto
Këtohumbje
humbjetëtënxehtësisë
nxehtësisëmund
mundtëtë
shmangen
shmangen nëpërmjet
nëpërmjet izolimit
izolimit tëtë plotë
plotë tëtë
mbulesës
mbulesëssësëndërtesës.
ndërtesës.
Çdo
Çdovend
vendi pa
i paizoluar
izoluarose
osejojomjaftueshmërmjaftueshmërisht
ishti izoluar
i izoluarshndërrohet
shndërrohetnënëurë
urëtermike
termikedhe
dhe
rritrritrrezikun
rrezikune ekrijimit
krijimittëtëkondensimit
kondensimitdhe
dhe
njëkohësisht
njëkohësishttëtëhumbjes
humbjessësëenergjisë.
energjisë.
TëTëgjitha
gjithaambjentet
ambjentete engrohura
ngrohurarrethohen
rrethohen
nga
ngambështjellja
mbështjelljae endërtesës.
ndërtesës.Ambjentet
Ambjentete epapa
ngrohura
ngrohurasisip.sh
p.shbodrumi,
bodrumi,kati
katinënçati
nënçatii pa
i pa
ndërtuar
ndërtuarose
osegarazhi
garazhishtrihen
shtrihenjashtë
jashtë
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Masat
Masattëtërëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitdhe
dhemodernizimit
modernizimit

Mundësitë
Mundësitë vijuese
vijuese paraqiten
paraqiten nënë këtë
këtë
broshurë
broshurëpër
përtëtëvlerësuar
vlerësuartermoizolimin
termoizolimine enjë
një
muri
muritëtëjashtëm:
jashtëm:
■■Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
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Izolimi
Izolimii mureve
i murevetëtëjashtme
jashtme
Çdo
Çdomur
muri jashtëm
i jashtëmi një
i njëambjenti
ambjentitëtënxehur
nxehur
duhet
duhettëtëplotësojë
plotësojëkërkesat
kërkesate etermoizolimit
termoizolimitnënë
verë
verëdhe
dhenënëdimër.
dimër.Rregullorja
Rregullorjae ekursimit
kursimittëtë
energjisë
energjisëkërkon
kërkonpërmirësime
përmirësimerrënjësore
rrënjësorenënë
termoizolimin
termoizolimin e e mureve
mureve tëtë jashtme
jashtme nënë
ndërtimet
ndërtimetekzistuese,
ekzistuese,nënëqoftë
qoftësesekëto
këtododo
ndërohen
ndërohen rishtasi,
rishtasi, rikonstruktohen
rikonstruktohen ose
ose
zëvendësohen.
zëvendësohen.Mundësia
Mundësiaqëqëkëto
këtokërkesa
kërkesa
tëtëplotësohen
plotësohenjanë
janëtëtëshumëllojshme.
shumëllojshme.Kusht
Kusht
paraprak
paraprakështë
ështënjë
njëtermoizolim
termoizolimprofesional,
profesional,
i iplanifikuar
planifikuardhe
dhei izbatueshëm.
zbatueshëm.Kjo
Kjoështe
ështe
përveç
përveç tëtë tjerash
tjerash edhe
edhe mundësia
mundësia më
më
efektive
efektivedhe
dhee emë
mëe eleverdisshme
leverdisshmederi
deri
tani
tanipër
përreduktimin
reduktimine ekonsumit
konsumittëtëenergjisë.
energjisë.
Nëse
Nësenevojiten
nevojitenpunë
punëtëtëmëdha
mëdharikonstruktive,
rikonstruktive,
jajavlen
vlentëtëmendohet
mendohetedhe
edhepër
përnjë
njëtermoizolim
termoizolim
Në
Nëfillim
fillimduhet
duhettëtëkontrollohet
kontrollohetmuri,
muri,pasi
pasijojo
çdo
çdomasë
masëpër
përtermoizolim
termoizolimpërshtatet
përshtatetpër
për
secilin
secilinkonstruksion
konstruksiontëtëmurit
murittëtëjashtëm.
jashtëm.
..

Efekti
Efektitermoizolues
termoizoluesi një
i njëmuri
muritëtëjashtëmjashtëmnuk
nuk varet
varet nëse
nëse izolimi
izolimi vendoset
vendoset nënë
pjesën
pjesën e e brendshme
brendshme ose
ose tëtë jashtme.
jashtme.
Referuar
Referuar mbrojtjes
mbrojtjes nga
nga lageshtia
lageshtia e e
kushtëzuar
kushtëzuarnga
ngaklima,
klima,izolimi
izolimii brendshëm
i brendshëm

barrierë
barrierë avulli.
avulli. Veshja
Veshja e e murit
murit me
me
konstruksion
konstruksion përbëhet
përbëhet nga
nga një
një pllakë
pllakë
dhenjë
njëkonstruksion
konstruksioni icilicilifiksohet
fiksohet
gipsi
gipsidhe
direkt
direktnënëmurin
murine ejashtëm
jashtëmose
oserrirrii lirë
i lirëi pa
i pa
fiksuar.
fiksuar.
Izolimet
Izolimete ebrendshme
brendshmee egjejnë
gjejnëpërdorimin
përdorimin
e etyre
tyretek
tekndërtesat
ndërtesatme
mefasadë
fasadëmonumenmonumentale,
tale, tek
tekfasadat
fasadat e edukshme
dukshme ose
osetek
tek
fasadat
fasadate edrurit
druritose
osenënëqoftë
qoftësesepër
përshkak
shkak
tëtëndërtimit
ndërtimitfqinj
fqinjapo
apodistancat
distancate epamjafpamjaftueshme
tueshmepër
përnjë
njëizolim
izolimtëtëjashtëm
jashtëmnuk
nuke e
bëjnë
bëjnëtëtëmundur
mundurvendosjen
vendosjene eizolimit
izolimittëtë
jashtëm.
jashtëm.

mund
mundtëtëjetë
jetëmë
mëi ndjeshëm.
i ndjeshëm.E Erëndësishme
rëndësishme
atëhere
atëhereështë
ështëtëtëkryhet
kryhetnjë
njëpërllogaritje
përllogaritjee e
proçesit
proçesittëtëdifuzionit
difuzionittëtëavullit.
avullit.Ndoshta
Ndoshtadodo
tëtëishte
ishtee edomosdoshme
domosdoshmeprojektimi
projektimii një
i një
barriere
barrieretëtëavullit,
avullit,nenemënyrë
mënyrëqëqëtëtëpengopengohet
hetkondensimi
kondensimii avullit
i avullitnënëmur.
mur.NëNëzonat
zonat
e ebashkimit
bashkimittëtëelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivënënë
krah
krahduhet
duhettëtëreduktohen
reduktohenefekti
efektii iurave
urave
termike
termikenëpërmjet
nëpërmjetmasave
masaveefektive.
efektive.
Izolimi
Izolimii brendshëm
i brendshëmmund
mundtëtëzbatohet
zbatohetsisi
Izolimete ejashtme
jashtme
veshje
veshjee emurit
muritme
mepllakë
pllakëtermoizoluese
termoizoluese ■■Izolimet
Sistemettermoizoluese
termoizoluese
ose
ose sisi veshje
veshje muri
muri me
me konstruksion
konstruksion Sistemet
Pllakat
Pllakat termoizoluese
termoizoluese prej
prej polisteroli,
polisteroli,
metalik
metalikdhe
dhepllakë
pllakëgipsi.
gipsi.Pllaka
Pllakatermike
termike
pambuku
pambukumineral
mineralose
osefibër
fibërdruri
druringjiten
ngjiten
është
ështënjë
njëpllakë
pllakëgipsi
gipsie engjitur
ngjiturme
menjë
një
direkt
direktnënëmurin
murine ejashtëm,
jashtëm,fiksohen
fiksohenme
me
shtresë
shtresëtermoizoluese
termoizolueseprej
prejpolisteroli
polisteroliose
ose
upa
upaplastike
plastikedhe
dhembulohen
mbulohenme
menjë
njësuva
suva
pambuku
pambukumineral
mineraldhe
dhesipas
sipaskërkesave
kërkesave
për
përfasadë
fasadësisimbrojtëse
mbrojtësendaj
ndajmotit.
motit.
fiziko-ndërtimore
fiziko-ndërtimore aplikohet
aplikohet me
me një
një

Prerje
Prerjevertikale
vertikale

Izolimi
Izolimii brendshëm
i brendshëm

Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëm

Sistem
SistemKnauf
Knauf
W631
W631/ W625
/ W625/ W623
/ W623
p.sh.
p.sh.Pllakë
Pllakë
Knauf
KnaufInTherm
InTherm
Mur
Murekzistues
ekzistues

jashtë
jashtë
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brenda
brenda

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE

Mur
Murekzistues
ekzistues

Jashtë
Jashtë

brenda
brenda

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Masat
Masate erëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitdhe
dhemodernizimit
modernizimit

Izolimi
Izolimii tavaneve
i tavanevetëtëbodrumit
bodrumit
Për
Përtëtëzvogëluar
zvogëluartransmetimin
transmetimine enxehtësisë
nxehtësisë
nga
ngatavanet
tavanete ebodrumeve,
bodrumeve,ambjentet
ambjentete etëtë
cilave
cilavenuk
nukjanë
janëtëtëngrohura,
ngrohura,këshillohet
këshillohettëtë
izolohen
izolohentavanet
tavanete ebodrumeve.
bodrumeve.Për
Përshkak
shkak
tëtëdyshemesë
dyshemesëekzistuese,
ekzistuese,izolimi
izolimii soletës
i soletës
tëtëbodrumit
bodrumitnga
ngapjesa
pjesae esipërme
sipërmee esajsajëshë
ëshë
shpesh
shpeshe evështirë.
vështirë.Për
Përkëte
këtearsye
arsyesisimasë
masë
për
përizolim
izolimmund
mundtëtëzgjidhen
zgjidhenpllakat
pllakatizoluese
izoluese
prej
prejpambuku
pambukumineral
mineralose
osepolisteroli
polisterolipër
përtutu
montuar
montuarnënëjesën
jesëne eposhtme
poshtmetëtëtavanit
tavanittëtë
bodrumit.
bodrumit.Pllakat
Pllakatizoluese
izolueseduhet
duhettëtëjenë
jenë
mundësisht
mundësishtsasamë
mëtëtëtrasha,
trasha,por
pornjëkohënjëkohësisht
sishtduhet
duhetgarantuar
garantuarlartësia
lartësiaminimale
minimalee e
ambjentit
ambjentittëtëbodrumit
bodrumitprej
prej2 2m.m.

Izolimi
Izolimii tavanit
i tavanittëtëkatit
katittëtësipërm
sipërm
Një
Njëtermoizolim
termoizolimi munguar
i munguari tavanit
i tavanittëtëkatit
katittëtë
sipërm
sipërmnga
ngadyshemeja
dyshemejae epapangrohur
ngrohure eçatisë
çatisë
sjell
sjellhumbje
humbjetëtëmëdha
mëdhatëtënxehtësisë.
nxehtësisë.Krahas
Krahas
kostove
kostovetëtëlarta
lartatëtëpanevojshme
panevojshmeekziston
ekziston
edhe
edherreziku
rrezikui krijimit
i krijimittëtëkondensimit
kondensimitbrenda
brenda
konstruksionit,
konstruksionit,e ecila
cilamund
mundtëtësjellë
sjellëdëmtime
dëmtime
nga
nga lagështia.
lagështia. Për
Për këtë
këtë arsye
arsye ofrohet
ofrohet
veçanërisht
veçanërishttek
tekambjentet
ambjentete epapapërdorshme,
përdorshme,
një
njëizolim
izolimnënëpjesën
pjesëne esipërme
sipërmetëtëtavanit.
tavanit.Tek
Tek
ambjentet
ambjentet nënçati
nënçati tëtë shkelshme,
shkelshme, izolimi
izolimi
duhet
duhet tëtë mbulohet
mbulohet me
me një
një shtresë,
shtresë, nënë
mënyrë
mënyrëqëqëtëtëruhet
ruhetnga
ngadëmtimet
dëmtimetmekanike
mekanike
(p.sh
(p.shKnauf
KnaufBrio-Elemente
Brio-Elemente18).
18).Meqenëse
Meqenëse
këto
këto masa
masa sisi rregull
rregull janë
janë thjesht
thjesht tëtë
zbatueshme
zbatueshmedhe
dheharxhimi
harxhiminënëpara
paraështë
ështëi i
leverdisshëm
leverdisshëmnënëkrahasim
krahasimme
mepotencialin
potencialine e
kursimit
kursimittëtëenergjisë,
energjisë,rregullorja
rregullorjae ekursimit
kursimittëtë
energjisë
energjisëurdhëron
urdhëronqëqëgjatë
gjatëndryshimit
ndryshimittëtë
pronësisë
pronësisëduhet
duhettëtëizolohet
izolohetnënëmënyrë
mënyrëtëtëtillë
tillë
qëqëvlera
vleraUUprej
prej0,30
0,30W/(m²K)
W/(m²K)tëtëmos
mostejkalotejkalohet.
het.NëNërast
rasttëtënjë
njëndërtimi
ndërtimieventual
eventualtëtë
mëvonshëm
mëvonshëmtëtëambjentit
ambjentitnënçati
nënçatikëshillohet
këshillohet
tëtëparashikohet
parashikohetmë
mëparë
parënjë
njënivelim
nivelimi soletës
i soletës
sësëdyshemesë
dyshemesënën
nënizolim.
izolim.
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Knauf
Masat
Masattëtërëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitdhe
dhemodernizimit
modernizimit
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Ndërtimi
Ndërtimii katit
i katitnënçati
nënçati
Katet
Katetnënçati,
nënçati,qeqederi
derimë
mëtani
tani,shpesh
,shpeshjanë
janë
përdorur
përdorur sisi ambjent
ambjent magazinimi
magazinimi ose
ose
dysheme
dyshemee ethatë,
thatë,tëtështëpive
shtëpiveme
menjë
njëose
ose
disa
disafamilje
familjeofrojnë
ofrojnëkrijimin
krijimine emundësive
mundësivetëtë
shumëfishta
shumëfishtabanimi
banimitëtëreja
rejadhe
dhetërheqëse.
tërheqëse.
NëNëvarësi
varësitëtëmadhësisë
madhësisëdhe
dhemundësisë
mundësisësësë
mbylljes
mbylljes sësë ambjentit
ambjentit nënçati,
nënçati, mund
mund tëtë
arrihen
arrihentëtëndërtohen
ndërtohenbanesa
banesanënëformën
formëne e
një
njëapartamenti
apartamentidypleks
dyplekse elidhur
lidhurme
mekatin
katin
qëqështrihet
shtrihetnën
nëntëtëose
osebanesë
banesëindividuale
individuale
nën
nënçati.
çati.Tek
Tekçatitë
çatitëshumë
shumëtëtëlarta
lartaofrohet
ofrohet
mundësia
mundësiae eplanifikimit
planifikimittëtënjë
njëniveli
nivelitëtëdytë
dytë
nënçati.
nënçati.Këtu
Këtuduhet
duhettëtëkihen
kihenkujdes
kujdeskërkekërkeveçantanënëmbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri
zjarridhe
dhe
sat
sate eveçanta
kërkohet
kërkohetnjë
njëbashkëpunim
bashkëpunimi ngushtë
i ngushtëqëqënënë
fillim
fillim dhe
dhe nënë vijim
vijim me
me supervizorin
supervizorin e e
ndërtimit.
ndërtimit.
Tek
Tekkatet
katetnënçati,
nënçati,tëtëcilat
cilatpërdoren
përdorenpër
për
banim
banimapo
apododotëtëkrijohen
krijohenpër
përtutubanuar,
banuar,
është
ështëveçanërisht
veçanërishte erëndësishme
rëndësishmeizolimi
izolimii i
çatisë.
çatisë.Një
Njëçati
çatie eizoluar
izoluarkeq
keqdodotëtëjetë
jetënënë
verë
verëe embi
mbinxehtë
nxehtëdhe
dhenënëdimër
dimëre eftohtë.
ftohtë.Që
Që
tëtë montohen
montohen trashësitë
trashësitë e e kërkuara
kërkuara tëtë
izolimit,
izolimit,ekzistojnë
ekzistojnëmundësi
mundësitëtëndryshme.
ndryshme.
Rregullorja
Rregullorjae ekursimit
kursimittëtëenergjisë
energjisëpërcakpërcakton
ton një
një vlerë-U
vlerë-U maksimale
maksimale prej
prej 0,30
0,30
W(m²K),
W(m²K),vlerë
vlerëkjokjoqëqëi korespondon
i korespondontrashëtrashësisë
sisësësështresës
shtresësizoluese
izolueseprej
prejrreth
rreth2020cm.
cm.
Masat
Masate emëposhtme
mëposhtmetregojnë
tregojnëvariante
variantetëtë
ndryshme
ndryshmetëtëmontimeve
montimevepasuese
pasuesetëtëizolimit.
izolimit.

■■Izolim
Izolimndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nënbinarët
binarëte eçatisë
çatisë

Izolimmbi
mbidhe
dhendërmjet
ndërmjetbinarëve
binarëvetëtëçatisë
çatisë
■■Izolim

lartësiae ebinarëve
binarëvetëtëçatisë
çatisë
NëNëqoftë
qoftëseselartësia
nuk
nukmjafton
mjaftonpër
përmontimin
montimine eizolimit
izolimittëtë
domosdoshëm
domosdoshëm ndërmjet
ndërmjet binarëve,
binarëve,
lartësia
lartësiae emunguar
munguarmund
mundtëtëkompesohet
kompesohet
nëpërmjet
nëpërmjetizolimit
izolimitnën
nënbinarë.
binarë.Lartësia
Lartësiae e
ekzistuese
ekzistuesee eambjentit
ambjentitnuk
nukdodotëtëzvogëlozvogëlohet,
het,pasi
pasiizolimi
izoliminën
nënbinar
binarmund
mundtëtëvendovendoset
set nënë nivelin
nivelin e e nënkonstruksionit
nënkonstruksionit tëtë
veshjes
veshjessësënënçatisë.
nënçatisë.Për
Përmë
mëtepër
tepërkjokjo
masë
masëkakakosto
kostodhe
dheintesitet
intesitetpune
punemë
mëtëtë
vogël
vogëlsesesasamasa
masae emarrë
marrëpër
përizolimin
izolimine e
pjesës
pjesëssësëjashtme
jashtmetëtëçatisë,
çatisë,meqenëse
meqenëse
kjokjoe efundit
funditkakatëtëbëje
bëjenjë
njëmbulim
mbulimtëtëçatisë
çatisë
ose
osendërtim
ndërtimi ri.
i ri.
Shtresa
Shtresaavull-frenuese
avull-frenuesee edomosdoshme
domosdoshme
apo
aposhtresa
shtresaizoluese-difizuese
izoluese-difizuesemund
mundtëtë
vendoset
vendosetgjithashtu
gjithashtuedhe
edhendërmjet
ndërmjetdydy
shtresave
shtresaveizoluese.
izoluese.
Propozimi
Propozimii ifundit
funditështë
ështëqëqëtrashësia
trashësiae e
izolimit
izolimitnën
nënbinar
binartëtëjetë
jetëmaksimalisht
maksimalisht

Një
Një variant
variant tjetër,
tjetër, për
për tëtë arritur
arritur një
një
trashësi
trashësi izoluese
izoluese tëtë mjaftueshme
mjaftueshme nënë
kulmin
kulmine epjerrët,
pjerrët,është
ështëkombinimi
kombinimii injë
një
izolimi
izolimindërmjet
ndërmjetbinarëve
binarëveme
menjë
njëizolim
izolim
mbi
mbibinarë.
binarë.NëNëqoftë
qoftësesetermoizolimi
termoizolimime
me
vetëm
vetëm një
një shtresë
shtresë izoluese
izoluese ndërmjet
ndërmjet
binarëve
binarëvenuk
nukarrihet,
arrihet,atëhere
atëheredodotëtëishte
ishtee e
logjikshme
logjikshme montimi
montimi i i nje
nje izolimi
izolimi mbi
mbi
binarë,
binarë,nënëqoftë
qoftëseselartësia
lartësiae ekërkuar
kërkuare e
ambjentit
ambjentitnëpërmjet
nëpërmjetmontimit
montimittëtëizolimit
izolimit
nën
nënbinarë
binarënuk
nukgarantohet
garantohetmë
mëose
osenënë
qoftë
qoftë sese kati
kati nënçati
nënçati gjatë
gjatë rinovimit
rinovimit
vazhdon
vazhdontëtëjetë
jetëi banueshëm.
i banueshëm.Kjo
Kjomasë
masë
është
ështëpër
përtutuvlerësuar
vlerësuarsisinga
ngakostot
kostotashtu
ashtu
edhe
edhenga
ngaintesiteti
intesitetii punës,
i punës,pasi
pasime
mekëtë
këtë
masë
masëështë
ështëgjithmonë
gjithmonëe elidhur
lidhurnjë
njëmbulim
mbulim
ndërtimi iri rii içatisë.
çatisë.Ekonomikisht
Ekonomikisht
apo
apondërtim
bëhet
bëhetatëhere,
atëhere,nënëqoftë
qoftëseserinovimi
rinovimii i
tavanit
tavanittëtëtavanit
tavanittëtëçatisë
çatisëështë
ështëtashmë
tashmëi i
domosdoshëm.
domosdoshëm.

20%
20% e e trashësisë
trashësisë totale
totale tëtë shtresës
shtresës
izoluese.
izoluese.

Izolim
Izolimmbi
mbidhe
dhendërmjet
ndërmjetbinarëve
binarëvetëtëçatisë
çatisë

Izolim
Izolimmbi
mbibinarët
binarëte eçatisë
çatisë
Izolimi
Izolimindërmjet
ndërmjetbinarëve
binarëvetëtëçatisë
çatisë

Izolim
Izolimndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nënbinarët
binarëte eçatisë
çatisë
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Izolimi
Izolimindërmjet
ndërmjetbinarëve
binarëvetëtëçatisë
çatisë
Izolim
Izolimnën
nënbinarët
binarëte eçatisë
çatisë

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Masat
Masate erëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitdhe
dhemodernizimit
modernizimit

Hermetizimi
Hermetizimi
Me
Mepërmirësimin
përmirësimingradual
gradualtëtëtermoizolimit
termoizolimittëtë
ndërtesës
ndërtesësdhe
dhemënyrës
mënyrëssësëndërtimit
ndërtimitsasamë
më
hermetikë,
hermetikë,pjesa
pjesae ehumbjes
humbjestëtënxehtësisë
nxehtësisë
nga
ngaajrimi
ajriminënëkrahasim
krahasimme
mehumbjen
humbjentotale
totale
tëtënxehtësisë
nxehtësisëbëhet
bëhetgjithmonë
gjithmonëe emë
mëe e
madhe.
madhe.Për
Përkëtë
këtëarsye,
arsye,vëmendja
vëmendjae eEnEV
EnEV
drejtohet
drejtohetfuqishëm
fuqishëmtetetema
temae ehermetizimit.
hermetizimit.
Krijimi
Krijimipër
përnjë
njëmbështjellje
mbështjelljetëtëndërtesës
ndërtesës
vazhdimisht
vazhdimishthermetik
hermetiknëpërmjet
nëpërmjetmasave
masavetëtë
përshtatshme
përshtatshmemerr
merrnjë
njërëndësi
rëndësigjithmonë
gjithmonëe e
më
më tëtë madhe.
madhe. Vetëm
Vetëm kështu
kështu mund
mund tëtë
eleminohen
eleminohennënëmënyrë
mënyrëtëtëqëndrueshme
qëndrueshme
gabimet
gabimetdhe
dhedëmtimet
dëmtimetnënëndërtesë.
ndërtesë.Pasi,
Pasi,
për
përsasagjatë
gjatënxehtësia
nxehtësiame
meajrin
ajrine epasuruar
pasuruar
me
meavuj
avujdepërton
depërtondhe
dheftohet
ftohetatje,
atje,lagështia
lagështia
karakbie
bienënëformën
formëne eujit,
ujit,izolimi
izolimihumbet
humbetkarakteristën
teristëne esajsajtermoizoluese
termoizoluesedhe
dhenënërastin
rastin
më
mëtëtëkeq
keqmund
mundtëtëkrjohet
krjohetmyku
mykumbi
mbiose
ose
brenda
brendamaterialit
materialitndërtimor.
ndërtimor.
Ndryshimi
Ndryshimii ajrit
i ajritështë
ështëpapadyshim
dyshimi rëndëi rëndësishëm.
sishëm. Lagështia,
Lagështia, e e cila
cila krijohet
krijohet nga
nga
gatimi,
gatimi,dushi,
dushi,larja
larjae errobave
rrobaveetj.,
etj.,duhet
duhettëtë
largohet.
largohet.Gjithashtu
Gjithashtudioksidi
dioksidikarbonit,
karbonit,e ecilicili
krijohet
krijohetnga
ngafrymëmarrje,
frymëmarrje,tymi
tymii iduhanit,
duhanit,
çlirimi
çlirimii erërave
i erëravenga
ngamobiljet,
mobiljet,shtresave
shtresavetëtë
dyshemesë
dyshemesëdhe
dhebojrat,
bojrat,duhet
duhettëtëreduktoreduktohet.
het.
Ndërrimi
Ndërrimii iajrit
ajritmund
mundtëtëkryhet
kryhetpërmes
përmes
ajrimit
ajrimitnga
ngadritarja
dritarjaose
osepërmes
përmesaparaturave
aparaturave
mekanike
mekaniketëtëventilimit.
ventilimit.Vetëm
Vetëmtek
tekshtëpitë
shtëpitëe e
papaizoluara,
izoluara,fugat
fugatjanë
janëtëtëmjaftueshme
mjaftueshmepër
për
ndryshimin
ndryshimine enevojshëm,
nevojshëm,por
pornga
ngakjokjovuan
vuan
rehatia
rehatiae ebanimit,
banimit,për
përshkak
shkaktëtëkorrenteve
korrenteve
tëtëajrit,
ajrit,dhe
dhehumbjet
humbjete emëdha
mëdhatëtëenergjisë
energjisë
shoqërohen
shoqërohen me
me rritjen
rritjen e e kostove
kostove tëtë
energjisë.
energjisë.Eshtë
Eshtëpër
përtutuvendosur
vendosurqëqëmbi
mbitëtë
gjitha
gjithandërtimi
ndërtimii një
i njëaparature
aparatureventilimi
ventilimime
me
rifitim
rifitimtëtënxehtësisë
nxehtësisëdodotëtëçonte
çontenënëzgjezgjedhjen
dhjene epaisjeve
paisjeveme
meefekteve
efekteveenergjitike
energjitike
pozitive
pozitiveshumë
shumëtëtëlarta.
larta.
Një
Njëaparaturë
aparaturëventilimi
ventilimimbi
mbitëtëgjitha
gjithamund
mund
tëtësigurojë
sigurojëndryshimin
ndryshiminmë
mëtëtëvogël
vogëltëtëajrit
ajrit
sipasDIN
DIN4108-2
4108-2pavarsisht
pavarsisht
prej
prejn=0,5
n=0,5h -1h -1sipas
përdorimit
përdorimitdhe
dhenënëkrahasim
krahasimme
meajrimin
ajrimine e

lirë
lirë natyror
natyror ekulibron
ekulibron luhatjet
luhatjet e e mëdha
mëdha
kohore.
kohore.Një
Njëarsye
arsyetjetër
tjetërpër
përnjë
njëmënyrë
mënyrë
hermetike
hermetikendërtimi
ndërtimiështë
ështëmbrojtja
mbrojtjae elartë
lartë
nga
ngazhurmat.
zhurmat.Pasi
Pasiaty
atykukuajri
ajrimund
mundtëtë
depërtojë,
depërtojë, gjithashtu
gjithashtu edhe
edhe zëri
zëri është
është i i
depërtueshëm.
depërtueshëm. Mënyra
Mënyra hermetike
hermetike e e
ndërtimit
ndërtimitrritrritkështu
kështumbrojtjen
mbrojtjennga
ngazhurmat
zhurmat
e e jashtme
jashtme sisi dhe
dhe mbrojtjen
mbrojtjen ndërmjet
ndërmjet
banesave
banesave fqinje.
fqinje. Një
Një zëizolim
zëizolim i i
mjaftueshëm
mjaftueshëmi elementëve
i elementëvekonstruktivë
konstruktivëtëtë
jashtëm
jashtëmdhe
dhetëtëmureve
murevendërmjet
ndërmjetbanesave
banesave
është
ështënjë
njëkërkesë
kërkesënatyrale.
natyrale.

(thermoanemometer)
(thermoanemometer) ose
ose nëpërmjet
nëpërmjet
vendosjes
vendosjessësëtubave
tubavetëtëtymit.
tymit.Gjithashtu
Gjithashtu
edhe
edhekamerat
kamerate efotografimit
fotografimittëtënxehtësisë
nxehtësisë
mund
mundtëtëbëjnë
bëjnëtëtëdukshme
dukshmehyrjen
hyrjene eajrit
ajrittëtë
ftohte
ftohtenënënjë
njëndërtesë
ndërtesëtëtëngrohur
ngrohurkur
kurmoti
moti
jashtë
jashtëështë
ështëi ftohtë.
i ftohtë.
Udhëzim:
Udhëzim:
TëTëndërtohen
ndërtohenbashkime
bashkimehermetike
hermetikesipas
sipas
DIN
DIN4108-7.
4108-7.
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Për
Përtëtëvlerësuar
vlerësuarhermetizimin
hermetizimine endërtesës,
ndërtesës,u u
zhvillua
zhvilluanjë
njëmedodë
medodëpraktike
praktikematjeje.
matjeje.Që
Qëprej
prej
vitit
vitit 2001
2001 kjokjo mënyrë
mënyrë u u standartizua
standartizua
nëpërmjet
nëpërmjet normës
normës DIN
DIN EN
EN 13829
13829 nënë
Evropë.
Evropë.Depërtueshmëria
Depërtueshmëriae eajrit
ajritpërcaktopërcaktohet
hetnëpërmjet
nëpërmjet“matjes
“matjesblower-door”.
blower-door”.Gjatë
Gjatë
kësaj
kësajmënyre
mënyremund
mundtëtëllogaritet
llogaritetvolumi
volumitotal
total
i rrymës,
i rrymës,i cili
i cilifryn
frynnëpërmjet
nëpërmjetrrjedhjeve
rrjedhjevetëtë
ajrit
ajritdhe
dhekështu
kështuështë
ështënjë
njëtregues
treguespër
përdepërdepërtueshmërinë
tueshmërinëe eajrit
ajritsisidhe
dhetëtëhermetizimit
hermetizimittëtë
mbulesës
mbulesëssësëndërtesës.
ndërtesës.Vendet
Vendete errjedhjes
rrjedhjes
sësëajrit
ajritmund
mundtëtëpërcaktohen
përcaktohenpërmes
përmesnjë
një
aparati
aparati tëtë shpejtësisë
shpejtësisë

sësë ajrit
ajrit

[Burimi
[Burimi7]7]

tt
jeje
ërëmrm
jiutjint ënpëp ionioitnit
u
ë
ë
t
t
it
it
DifDuifzuz ë ë
avauvllull
it it
poprotirtii i
1 1g g/ D/ D
TrTarnasns kskiosnioitnit
n
n
e
e
KoKnovnv / D/ it
Dëitë
363060g g

ë ëajraijri
hahpaspirsir mm

1 1mm
1 1mmx x

jashtë
jashtë

0 0°C°C
8585%%r.F.
r.F.

brenda
brenda

2020°C°C
5050%%r.F.
r.F.
atiastiësë
qjaqjae eç ç
Sip
Sëiprëfarfa x x1 1mm

1 1mm

Krahasimi
Krahasimii transportit
i transportittëtëavullit
avullittëtëujitujitnëpërmjet
nëpërmjetdaljeve
daljevedhe
dhedifuzionit
difuzionitnënëshembullin
shembulline enjënjëmbulesë
mbulesëçatie
çatie
(trashësia
(trashësiae eshtresës
shtresëssësëajrit
ajritekuivalente
ekuivalentee edifuzionit
difuzionit1010m;m;Diferenca
Diferencae epresionit
presionit2 2Pa)
Pa)

2525

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Masat
Masate erëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitdhe
dhemodernizimit
modernizimit
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Montimi
Montimii dritareve
i dritarevetëtëreja
reja
NëNëobjektet
objektete evjetra,
vjetra,dritaret
dritaretnga
ngakëndvëshkëndvështrimi
trimienergjitik,
energjitik,paraqisin
paraqisinpikën
pikënmë
mëtëtëdobët.
dobët.
Për
Përshkak
shkaktëtëdritareve,
dritareve,nënëpjesën
pjesënmë
mëtëtë
madhe
madhe me
metek
tekxhamxham-ose
osejojome
meizolim
izolim
ndërmjet
ndërmjetxhamave
xhamavedhe
dhefugave
fugavetëtëdritares,
dritares,
humbitet
humbitetshumë
shumëngrohtësi
ngrohtësijashtë.
jashtë.Ndërkohë,
Ndërkohë,
pjesa
pjesamë
mëe emadhe
madhee endërtesave
ndërtesavejanë
janëpajisur
pajisur
me
meveshje
veshjeme
medopio
dopioxham
xhamdhe
dheteknikat
teknikate e
reja
rejatëtëdritareve
dritarevemundësojnë
mundësojnësot
sotme
meshumë
shumë
kursim
kursimtëtëenergjisë
energjisëdhe
dhepërfitim
përfitimrehatie.
rehatie.

Montimi
Montimi
Për
Përtëtëshmangur
shmangururat
urattermike,
termike,duhet
duhetqëqë
dritarja
dritarja tëtë montohet
montohet nën
nën nivelin
nivelin e e
termoizolimit
termoizolimitose
osetëtëpaktën
paktëntëtëmontohet
montohetnënë
këndin
këndine ejashtëm
jashtëmtëtëmurit.
murit.Izolimi
Izolimikështu
kështu
vendoset
vendosetmbi
mbikorrnizën
korrnizëne edritares.
dritares.Duhet
Duhettëtë
kihet
kihetpapatjetër
tjetërkujdes
kujdesqëqëgjatë
gjatëmomentit
momentittëtë
montimit
montimittëtërealizohet
realizohetnjë
njëbashkim
bashkimhermetikihermetikisht
shti ivazhdueshëm
vazhdueshëmi idritares.
dritares.Montimi
Montimime
me
ndihmën
ndihmën e e shkumës
shkumës nuk
nuk është
është i i
mjaftueshëm,
mjaftueshëm, meqenëse
meqenëse ajo
ajo nënë fazën
fazën e e

Vlerat
Vleratspecifike
specifike

tharjes
tharjesmblidhet
mblidhetdhe
dhekështu
kështunuk
nukgaranton
garantonmë
më
një
njëizolim
izolimhermetik.
hermetik.

Për
Për ndërtimet
ndërtimet ekzistuese
ekzistuese Rregullorja
Rregullorja e e
kursimit
kursimitenergjisë
energjisëgjatë
gjatëndërtimit
ndërtimitpër
përherë
herëtëtë
parë,
parë, ndërrimit
ndërrimit apo
apo rinovimit
rinovimit tëtë dritares,
dritares,
dyerve
dyervetëtëballkonit
ballkonitkërkon
kërkonvlerën-U
vlerën-Umë
mëtëtë
lartë.
lartë.SiSicilësi
cilësie ezakonshme,
zakonshme,sisirregull
rregullsot
sot
vendoset
vendoset dopio
dopio xham
xham (veshje
(veshje me
me xham
xham
termoizolues)
termoizolues)me
meVlerë-U
Vlerë-Uprej
prej1,1
1,1W/(m²K).
W/(m²K).
Përveç
Përveçkësaj
kësajndërkohë
ndërkohëvendosen
vendosendritare
dritareme
me
tretreshtresa
shtresaxhami
xhamime
medhoma
dhomaizoluese
izoluesedhe
dhe
me
meprofile
profileme
meshumë
shumëdhoma.
dhoma.Dritarja
Dritarjaarrin
arrin
ndërkohë
ndërkohënjë
njëvlerë-U
vlerë-Uprej
prej0,8
0,8W(m²K).
W(m²K).
Krahas
Krahasnjë
njëvlere-U-je
vlere-U-jetëtëulët
ulëtduhet
duhetqëqëveshja
veshja
me
mexham
xhamtëtëprovojë
provojënje
njevlerë-g
vlerë-gtëtëlartë.
lartë.Kjo
Kjo
vlerë
vlerëspecifikon
specifikonsasae elartë
lartëështë
ështërrezatimi
rrezatimi
djellor,
djellor,i cili
i cilidepërton
depërtonnëpërmjet
nëpërmjetxhamit
xhamitdhe
dhe
kështu
kështundihmon
ndihmonnënëngrohjen
ngrohjene endërtesës.
ndërtesës.
Tek
Tekxhamat
xhamate esotëm
sotëmtëtëdritareve
dritarevetëtëtermozilutermoziluara
ara kjokjo vlerë
vlerë është
është rreth
rreth 60%.
60%. Gjatë
Gjatë
zgjedhjes
zgjedhjes tëtë kornizës
kornizës sësë dritares
dritares vlen:
vlen:
humbjet
humbjete eenergjisë
energjisëpërmes
përmeskorrnizave
korrnizaveprej
prej
druri
druridhe
dheplastike
plastike janë
janëmë
mëtëtëvogla
voglasese
korrnizat
korrnizatprej
prejmetali.
metali.
NëNëkalimet
kalimetndërmjet
ndërmjetxhamit
xhamitdhe
dhekorrnizës
korrnizës
krijohen
krijohenhapsira,
hapsira,tëtëcilat
cilatrezultojnë
rezultojnënënëhumbje
humbje
tëtëenergjisë
energjisëekstra.
ekstra.Shpesh
Shpeshkorrnizat
korrnizatjanë
janë
prej
prejalumini,
alumini,një
njëmaterial
materialme
meaftësi
aftësitëtëlartë
lartë
transmetuese
transmetuese tëtë nxehtësisë.
nxehtësisë. Këto
Këto ura
ura
termike
termikedhe
dheme
mekëtë
këtëproblematika
problematikae elidhur
lidhur
me
me këtë
këtë ajo
ajo e e kondensimit,
kondensimit, përforcon
përforcon
përdorimin
përdorimine evazhdueshëm
vazhdueshëmtëtëdritareve
dritareveme
me
korrnizë
korrnizëplastike,
plastike,druri
druriapo
apometali
metalitëtëçmuar.
çmuar.

Udhëzim
Udhëzim
Informacion
Informacionmë
mëtëtëdetajuar
detajuarmbi
mbimontimin
montimin
hermetik
hermetiktëtëdritares
dritarese egjeni
gjeninënëfletën
fletënteknike
teknike
“suvatimi
“suvatimii bashkimit
i bashkimittëtëdritares”,
dritares”,botuar
botuarnga
nga
shoqata
shoqatagjermane
gjermanee estukuesve.
stukuesve.

Prerje
Prerjehorizontale
horizontale

Bashkim
Bashkimi dritaresi dritares-Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
jashtë
jashtë

Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
p.sh.
p.sh.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike

brenda
brenda

Bashkim
Bashkimi dritaresi dritares-Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëm
Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëm
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITWARM-WAND
WARM-WAND

jashtë
jashtë

brenda
brenda
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Masa
Masatëtërëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitdhe
dhemodernizimit
modernizimit

Krijimi
Krijimii planimetrive
i planimetrivetëtëreja
reja
Marrja
Marrjae emasave
masavepër
përrikonstruksion
rikonstruksionmund
mund
tëtë konsiderohet,
konsiderohet,atëhere
atëhere kur
kur ndarja
ndarja e e
ambjentit
ambjentite ederi
deritanishme
tanishmenuk
nukështë
ështëmë
mëe e
kënaqshme
kënaqshmeose
osekërkohet
kërkohetnjë
njëpërshtatje
përshtatjenënë
kushte
kushtemoderne
modernebanimi.
banimi.Pikërisht
Pikërishtplanimplanimetritë
etritëe eviteve
viteve5050dhe
dhe60,
60,sot
sotnuk
nukjanë
janë
aktuale.
aktuale. Gjithashtu
Gjithashtu edhe
edhe orientimi
orientimi i i
ambjenteve
ambjentevetëtëndenjes
ndenjesdrejt
drejtdritës
dritëssësëdjellit
djellit
është
ështëshumë
shumëi irëndësishëm
rëndësishëmpër
përrritjen
rritjene e
rehatisë
rehatisësësëbanimit.
banimit.
Masë
Masëpër
përrikonstruksion
rikonstruksionmund
mundtëtëkonsidkonsiderohet
erohet para
para sësë gjithash
gjithash zmadhimet
zmadhimet e e
mëposhtme
mëposhtmetëtësipërfaqeve
sipërfaqevetëtëbanimit:
banimit:

■■Krijimi
Krijimii një
i njëkati
katishtesë
shtesëose
osendërtimi
ndërtimii një
i një
dupleksi
dupleksinënëkatin
katinnënçati.
nënçati.
■■Rregullimi
Rregullimii ambjenteve
i ambjentevetëtëbanimi
baniminënëbodrum
bodrum
■■Përfshirja
Përfshirjae ellozhës
llozhësdhe
dhepjesës
pjesëssësëmbetur
mbetur
nënëambjente
ambjentebanimi.
banimi.
■■Rritja
Rritjae enjë
njëcilësisë
cilësisësësëshfrytëzimi
shfrytëzimipërmes
përmes
ndërtimit
ndërtimittëtënjë
njëwinter
wintergarten.
garten.
■■Optimizimi
Optimizimii situatës
i situatëssësëhyrjes
hyrjesnënëndërtesë
ndërtesë

Ambjentet
Ambjentete eqëndrimit
qëndrimitsisip.sh
p.shdhoma
dhomae e
ndenjes,
ndenjes,dhoma
dhomae efëmijëve
fëmijëvedhe
dhedhoma
dhomae e
punës,
punës,duhet
duhettëtëjenë
jenëkryesisht
kryesishttëtëdrejtuara
drejtuara
nga
ngajugu
jugudhe
dhedhomat
dhomatme
menjë
njënivel
niveltemperatemperature
turetëtëulët,
ulët,sisip.sh
p.shdhoma
dhomae eprindërve,
prindërve,zona
zona
e eshkallëve,
shkallëve,kuzhina,
kuzhina,tualetet
tualetetdhe
dheambjentet
ambjentet
ndihmëse
ndihmësetëtërregullohen
rregullohennënëdrejtimin
drejtiminverior
verior
tëtëndërtesës.
ndërtesës.KyKyzonim
zonimnuk
nukdodotëtëketë
ketë
jugut
jugut
shumë
shumë
rëndësi,
rëndësi,
n.q.s.
n.q.s.
termoizolimi
termoizolimi
ii
■■Rindërtimi
Rindërtimii plotë
i plotëi rii rii fasadës
i fasadësme
mecilësi
cilësitëtë
mbështjelljes
mbështjelljessësëndërtesës
ndërtesësështë
ështëi nivelit
i nivelittëtë
lartë
lartëtermike
termike
lartë. Tek
Tek mbështjellja
mbështjellja e e ndërtesës
ndërtesës me
me
■■Shfrytëzimi
Shfrytëzimiaktiv
aktivi energjisë
i energjisëdjellore
djellorenëpërmjet
nëpërmjet lartë.
nivelii temperaturës
i temperaturësnjësohet
njësohet
izolimtëtëlartë,
lartë,niveli
paneleve
panelevedjellorë
djellorëose
osefotovaltik
fotovaltiknënëfasadë
fasadë izolim
ndërmjet
ndërmjet
ambjenteve.
ambjenteve.
Një
Njëkoncept
koncepti rii riplanimetrie,
planimetrie,gjatë
gjatërikonstrukrikonstrukN.q.s.rregullimi
rregullimii izonimit
zonimitmerr
merrparasysh
parasysh
sionit
sionitnënëpërgjithësi
përgjithësiështë
ështëe evështirë
vështirëtëtë N.q.s.
gjithashtuedhe
edhendjeshmërinë
ndjeshmërinëe enjerëzve
njerëzve
aplikohet.
aplikohet.
Megjithatë
Megjithatë
planimetritë
planimetritë gjithashtu
ndajdritës,
dritës,duhet
duhetqëqëambjentet
ambjentete eqëndrimit
qëndrimit
ekzistuese
ekzistuesedhe
dhekonceptet
konceptete ereja
rejatëtëprojekti
projekti- - ndaj
mundësisht
mundësisht
të
të
jenë
jenë
gjithmonë
gjithmonë
të
të
orientuara
orientuara
mit
mit lejojnë
lejojnë fleksibilitet
fleksibilitet nënë një
një masë
masë tëtë
nga
ngajugu.
jugu.
caktuar.
caktuar.
Pavarësisht
Pavarësishtmundësive
mundësivetëtëkufizuara
kufizuaranënë
krahasim
krahasim me
me një
një ndërtim
ndërtim tëtë ri ri gjatë
gjatë
rikonstruksionit
rikonstruksionittëtënjë
njëndërtimi
ndërtimitëtëvjetër
vjetërmund
mund
tëtëkryhen
kryhengjithashtu
gjithashtupërmirësime
përmirësimerrënjësore
rrënjësore
qëqëkontribuojnë
kontribuojnënënëmirëqenien
mirëqeniene ebanorëve:
banorëve:
■■Zgjerimi
Zgjerimii dritareve
i dritareveekzistuese
ekzistuese
■■Ndërtimi
Ndërtimii idritareve
dritarevetëtëorientuara
orientuaradrejt
drejt
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Planimetri
Planimetri

nëpërmjet
nëpërmjetndërtimit
ndërtimittëtënjë
njëmbrojtësi
mbrojtësiere.
ere.
Megjithatë,
Megjithatë, duhet
duhet tëtë theksohet,
theksohet, qëqë
ndryshimi
ndryshimii kompaktitetit
i kompaktitetittëtëndërtesës
ndërtesësmund
mund
tëtëndikojnë
ndikojnëpozitivisht
pozitivishtose
osenegativisht
negativishtnënë
bilancin
bilancinenergjitik
energjitiktëtëndërtesës.
ndërtesës.
Krahas
Krahaszgjerimit
zgjerimittëtësipërfaqeve
sipërfaqevebanuese
banuese
dhe
dhei lidhur
i lidhurme
mekëtë
këtëvlerësimi
vlerësimiaktual
aktualeventueventualishit
alishitpozitiv
pozitivenergjitik,
energjitik,një
njërolrolvendimtar
vendimtar
luan
luanorientimi
orientimii indërtesës
ndërtesësdrejt
drejtdiellit.
diellit.EE
logjikshme
logjikshme është
është orientimi
orientimi gjerësisht
gjerësisht i i
sipërfaqeve
sipërfaqevetëtëdritareve
dritarevedrejt
drejtjugut.
jugut.

Banesa
Banesapara
pararikonstruksionit
rikonstruksionit

Banesa
Banesapas
pasrikonstruksionit
rikonstruksionit

[Burimi
[Burimi2]2]
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Masat
Masate erëndësishme
rëndësishmetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitdhe
dhemodernizimit
modernizimit

Rikonstruksioni
Rikonstruksionii tualeteve
i tualeteve
Disavantazhet
Disavantazhete etualeteve
tualetevetëtëndërtuara
ndërtuara
nënëvitet
vitet5050dhe
dhe60:
60:
■■rrjet
rrjetinstalimi
instalimii amortizuar
i amortizuari furnizimit
i furnizimitme
me
ujë
ujëdhe
dhei shkarkimit,
i shkarkimit,design
designi dalë
i dalëmode,
mode,
paisje
paisjesanitare
sanitaredefektoze.
defektoze.
■■Banjo
Banjoshumë
shumëtëtëvogla
voglapërpërstandartin
standartine esotëm
sotëm
■■PaPalidhje
lidhjeme
mesistem
sistemqëndror
qëndrortëtëngrohjes,
ngrohjes,
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shpesh
shpeshvetëm
vetëmme
menjë
njëboiler
boilerpër
përngrohjen
ngrohjen
e eujit.
ujit.
■■PaParrjet
rrjetciklues
cikluespër
përfurnizimin
furniziminme
meujë
ujëtëtë
ngrohtë
ngrohtëdhe
dhepapadepozitë
depozitëndarëse
ndarësepër
përujë
ujëtëtë
ngrohtë
ngrohtëdhe
dhetëtëftohtë.
ftohtë.

Planimetritë
Planimetritë

Tualet
Tualetpara
pararinovimit
rinovimit
Prishja
Prishjae emurit
muritmasiv
masiv11,5
11,5cm
cmdhe
dhekollonave
kollonave

Tualet
Tualetpas
pasrinovimit
rinovimit
Përmirësime
Përmirësimetëtëdukshme
dukshmecilësore
cilësorenëpërmjet:
nëpërmjet:
Spostimitdhe
dhezmadhimit
zmadhimittëtëtualetit
tualetitdhe
dhe
■■Spostimit
ndarjes
ndarjessësërehatshme
rehatshmetëtëambjentit.
ambjentit.
■■Tualet
Tualetmë
mëi imadh
madhnëpërmjet
nëpërmjetmureve
murevetëtë
holla
hollame
mesisteme
sistemetëtëthata.
thata.
■■Mur
Murpër
përinstalime
instalimederi
derinënëlartësinë
lartësinë1,50
1,50m,m,

Tualet
Tualetpara
pararikonstruksionit
rikonstruksionit

papahumbje
humbjetëtësipëfaqes.
sipëfaqes.
■■Instalime
Instalimehidraulike
hidrauliketëtëkohës
kohës
■■Instalim
Instalimpapaprobleme
problemei rrjetit
i rrjetithidraulik
hidraulikdhe
dhe
elektrik
elektriktëtëmakinës
makinëslarëse
larësedhe
dhetharëses
tharëses
nënëmuret
murete ethata.
thata.
■■Përmirësim
Përmirësimi zë
i zëizolimit
izolimitpërmes
përmessistemeve
sistemeve
tëtëtestuara
testuaratëtëndërtimit
ndërtimittëtëthatë.
thatë.
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Tualeti
Tualetipas
pasrikonstruksionit
rikonstruksionit

[Burimi
[Burimi2]2]

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizim me
meKnauf
Knauf
TermoizolimiTermoizolimi-Përkufizime
Përkufizimeteknike
tekniketëtëtermoizolimit
termoizolimit

[Burimi
[Burimi8]8]

Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termike λ λ
Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termikeλ λështë
ështënjë
njëkarakkarakteristikë
teristikëe ematerialit.
materialit.Ajo
Ajovaret
varetpara
parasësë
gjithash
gjithashnga
ngadendësia
dendësiadhe
dheporoziteti
porozitetii një
i një
materiali
materiali ndërtimi,
ndërtimi, por
por qëqë influencohet
influencohet
gjithashtu
gjithashtuedhe
edhenga
ngatemperatura
temperaturae epërmbapërmbajtja
jtjae elagështisë.
lagështisë.Njësia
Njësiamatëse
matëseW/(mK)
W/(mK)
është
ështëdefinuar
definuarsisisasia
sasiae enxehtësisë,
nxehtësisë,e ecila
cila
transmetohet
transmetohetbrenda
brendanjë
njëore
orepërmes
përmesnjë
një
trupi
trupitëtëidealizuar
idealizuarpër
përçdo
çdommtrashësi
trashësidhe
dhe
për
për çdo
çdo Kelvin
Kelvin ndryshim
ndryshim temperature.
temperature.
Kështu
Kështukjokjonjësi
njësimatëse
matëseështë
ështënjë
njëparamparametër
etër domethënës
domethënës për
për tëtë llogaritur
llogaritur
termoizolimin
termoizolimindhe
dhenjë
njëmasë
masëpër
përcilësinë
cilësinë
termike
termiketëtënjë
njëmateriali.
materiali.
SaSamë
mëe evogël
vogëlpërçueshmëria
përçueshmëriatermike
termikee e
një
njëmateriali
materialindërtimor,
ndërtimor,aqaqmë
mëi imirë
mirë
është
ështëizolimi
izolimitermik.
termik.
■■Materialet
Materialetme
medendësi
dendësitëtëlartë,
lartë,janë
janëtranstransmetuese
metuesetëtëmira
miratermike
termike(p.sh.
(p.sh.hekuri)
hekuri)
■■Ajri
Ajriështë
ështëpëçues
pëçuesi keq
i keqtermik
termik
■■Materialet
Materialetporoze,
poroze,tëtëcilat
cilatkanë
kanëtëtëdepozidepozituara
tuaraajër
ajërnënëporot
porote etyre,
tyre,p.sh.
p.sh.shtresat
shtresat
izoluese,
izoluese,janë
janëpërçuese
përçuesetermike
termiketëtëkëqija.
këqija.
Përçueshmëria
Përçueshmëria termike
termike e e materialeve
materialeve
izoluese
izolueseprej
prejshkumave
shkumave tëtëngurta.
ngurta.
Transmetimi
Transmetimitermik
termiknga
ngamaterialet
materialetizoluese
izoluese
prej
prej shkumave
shkumave tëtë ngurta
ngurta përbëhet
përbëhet nga
nga

Material
Materialndërtimi
ndërtimi
W/(mK)
W/(mK)
0,004
0,004

Panel
Panelvakum-izolues
vakum-izolues

0,025
0,025

Materiale
Materialeizoluese
izoluesePUR
PUR

0,032
0,032

Knauf
KnaufInTherm
InThermPllaka
Pllakatermike
termike

0,035
0,035

EPS,
EPS,XPS,
XPS,Pambuk
Pambukmineral
mineral

0,040
0,040

EPS,
EPS,XPS,
XPS,Pambuk
Pambukmineral
mineral

0,045
0,045

Material
Materializolues
izoluesmemefibra
fibradruri
druri

0,090
0,090

Tullë
Tullëtermoizoluese
termoizoluese

0,16
0,16

Porenbeton
Porenbeton

0,50
0,50

Tullë
Tullëe eplotë
plotë- dendësi
- dendësie evogël
vogël

0,90
0,90

Tullë
Tullësilikat
silikat- dedësi
- dedësie elartë
lartë

2,12,1

Beton
Betonnormal
normal
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Trashësitë
Trashësitëe ematerialit
materialittëtëndërtimit
ndërtimitekuivalente
ekuivalentenënëkrahasim
krahasimme
menjë
njëmur
mur
36,5
36,5cm
cmtëtëtrashë
trashëprej
prejtullave
tullavetëtëplota
plotame
medendësi
dendësitëtëvogël
vogël(R(R= =0,73
0,73m²K/W)
m²K/W)
Materiali
Materialii ndërtimit
i ndërtimit
Panel
Panelvakum-izolues
vakum-izolues 0,30,3cmcm

Material
Materializoluese
izoluesePUR
PUR 1,81,8cmcm
Knauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllakë
Pllakëtermike
termike

2,32,3cmcm

EPS,
EPS,XPS,
XPS,MW
MW035
035

2,62,6cmcm

EPS,
EPS,XPS,
XPS,MW
MW040
040

2,92,9cmcm

Material
Materializolues
izoluesprej
prej
fibre
fibredruri
druri

3,33,3cmcm

proçese
proçese tëtë ndryshme
ndryshme transmetimi.
transmetimi. NëNë
veçanti
veçanti këto
këto janë
janë transmetime
transmetime përmes
përmes
matricës
matricës(d.m.th
(d.m.thpjesës
pjesëssësëngurtë
ngurtëtëtëmaterimaterialit
alitizolues);
izolues);rrymës
rrymëssësënxehtësisë
nxehtësisëpërmes
përmes
gazit
gazitnënëqelizat
qelizate epërmbajtjes
përmbajtjessësëmatricës
matricës
dhe
dhenjë
njëpjesë
pjesëtëtërrezatimit
rrezatimitelektromagnetik
elektromagnetik
(rrezatimi
(rrezatimiinfra
infratëtëkuqe
kuqeIR).
IR).
Kështu
Kështu përçueshmëria
përçueshmëria termike
termike totale
totale λ λ
rezulton
rezulton nga
nga shuma
shuma e e pjesëve
pjesëve me
me

Tullë
Tullëtermoizoluese
termoizoluese

6,66,6cmcm

përçueshmërive
përçueshmërivetermike:
termike:
Porenbeton
Porenbeton

11,7
11,7cmcm

λ λTotal
Total= =λ λMatriks
Matriks+ λ+ λGazi
Gazinënëqelizë
qelizë+ +λ λIRIR
Tullë
Tullëe eplotë
plotë
dendësi
dendësie evogël
vogël

36,5
36,5cmcm

Tullë
Tullësilikat
silikat
dendësi
dendësie elartë
lartë

65,7
65,7cmcm

Beton
Betonnormal
normal

153,3
153,3cmcm
00

5050

100
100

Trashësia
Trashësiae ematerialit
materialittëtëndërtimit
ndërtimitnënëcm
cm

150
150

2929

Termoizolim
Termoizolim dhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimiTermoizolimi-Përkufizime
Përkufizimeteknike
tekniketëtëtermoizolimit
termoizolimit

Rezistenca
Rezistencatermike
termikee enjë
njëmateriali
materialindërtimi
ndërtimi
homogjen
homogjen ose
ose e e një
një shtrese
shtrese materiali
materiali
ndërtimi
ndërtimiështë
ështëraporti
raportii trashësisë
i trashësisësësëmaterimaterialitalitapo
aposhtresës
shtresësdhe
dhevlerës
vlerëssësëllogaritur
llogariturtëtë
përçueshmërisë
përçueshmërisësësëtijtijtermike.
termike.Tek
Tekmateriamaterialetlet e e ndërtimit
ndërtimit shumështresore,
shumështresore, llogaritja
llogaritja
rezuton
rezutonnga
ngashuma
shumae erezistencës
rezistencëstermike
termiketëtë
secilës
secilësshtresë.
shtresë.
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dhe
dheRR
Rezistenca
Rezistencatermike
termikeRR
si si
se se
Transmetimi
Transmetimitermik
termikpërmes
përmesnjë
njëmateriali
materiali
ndërtimi
ndërtimi nga
nga ambjenti
ambjenti i i brendshëm
brendshëm nënë
ambjentin
ambjentine ejashtëm
jashtëmndikohet
ndikohetjojovetëm
vetëmnga
nga
karakteristikat
karakteristikate eelementëve
elementëvekonstruktiv
konstruktivpor
por
gjithashtu
gjithashtuedhe
edhenga
ngatransmetimi
transmetimitermik
termiknga
nga
ajri
ajritek
tekelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëdhe
dheanasjellanasjelltas.
tas.Meqenëse
Meqenësetransmetimi
transmetimitermik
termikrealizohet
realizohet
përmes
përmes dydy agregateve
agregateve nënë gjendje
gjendje tëtë
ndryshme,
ndryshme,e engurtë
ngurtë(elementi
(elementikonstruktiv)
konstruktiv)
dhe
dhegaz
gaz(ajri),
(ajri),sisitransmetim
transmetimkonvencional
konvencional
dhe
dherrezatimit,
rrezatimit,krijohet
krijohetkështu
kështue eashtuquajashtuquajtura
turarezistencë
rezistencëtermike.
termike.
Rezistenca
Rezistencatermike
termikeRR
Rezistenca
Rezistencatermike
termikeështë
ështëshuma
shumae etëtëgjithë
gjithë
rezistencave,
rezistencave,pra
prae etëtëgjitha
gjitharezistencave
rezistencavetëtë
përçueshmërisë
përçueshmërisëdhe
dhetransmetit
transmetittermik.
termik.Ajo
Ajo
është
ështënjë
njëmasë
masëpër
përcilësinë
cilësinëtermike
termiketëtënjë
një
elementi
elementitermik
termiknënëkonteks
kontekstëtëgjendjes
gjendjessësëtijtij
nënë ndërtesë
ndërtesë dhe
dhe përfaqëson
përfaqëson vlerën
vlerën e e
anasjelltë
anasjelltëtëtëvlerës
vlerësU.U.

3030

Paraqitja
Paraqitjae epërcjellshmërisë
përcjellshmërisëdhe
dhetransmetimit
transmetimittermik
termiknëpërmjet
nëpërmjetproçesit
proçesittëtëtransmetimit
transmetimit
tëtëtemperaturës
temperaturësnënënjë
njëelement
elementkonstruktiv
konstruktiv

Përçjellshmëria
Përçjellshmëriatermike
termikee eshtresave
shtresavetëtëelementit
elementitkonstruktiv
konstruktiv
11 22

33

44

RRsisi

Transmetimi termik
Transmetimi termik

Rezistenca
Rezistencatermike
termikeRR1 ...1 n... n

RR1 1

RR2 2
RR3 3

RRsese
RR4 4

brenda
brenda

d d1 1

jashtë
jashtë

d d2 2

d d3 3

d d4 4

Trashësia
Trashësiae eshtresave
shtresavetëtëelementit
elementitkonstruktiv
konstruktiv
Rezistencatermike
termikee eshtresave
shtresavetëtëelementit
elementitkonstruktiv
konstruktiv(d(d/ / ) )
RR1..4
1..4= =Rezistenca
=
Rezistenca
=
Rezistenca
termike
termike
e
brendshme
e
brendshme
=
Transmetimi
=
Transmetimi
termik
termik
nga
ngaajriajrii ambjentit
i ambjentitte teelementi
elementikonst.
konst., brenda
, brenda
RRsisi
Rezistencatermike
termikee ejashtme
jashtme= =Transmetimi
Transmetimitermik
termiknga
ngaelementi
elementikonstruktiv
konstruktivtektekajri,
ajri,jashtë
jashtë
RRsese = =Rezistenca

Rezistenca
Rezistencae epërçueshmërisë
përçueshmërisëtermike
termike

dd
RRn n= = n n
nn

Rezistenca
Rezistencae epërçueshmërisë
përçueshmërisëtermik
termik

RR=R
=R
+R
+R2 2+...
+...+ +RR
+R
n n+R
sese
sisi+R
1 1+R

Koeficienti
Koeficientii përçueshmërisë
i përçueshmërisëtermik
termik

11
UU= =
RR

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimiTermoizolimi-Përkufizime
Përkufizimeteknike
tekniketëtëtermoizolimit
termoizolimit

Vlera-U
Vlera-U(Koeficienti
(Koeficientii transmetimit
i transmetimittermik)
termik)
Vlera-U
Vlera-U(koeficienti
(koeficientii transmetimit
i transmetimittermik,
termik,më
më
parë
parëVlera-k)
Vlera-k)shërben
shërbenpër
përvlerësimin
vlerësimine e
teknikës
teknikës termoizoluese
termoizoluese tëtënjë
një elementi
elementi
konstruktiv.
konstruktiv. Ajo
Ajo karakterizohet
karakterizohet nga
nga
përçueshmëria
përçueshmëria termike
termike dhe
dhe trashësia
trashësia e e
shtresave
shtresavetëtëveçanta
veçantatëtëelementit
elementittermik.
termik.
Njësia
Njësia W/(m²K)
W/(m²K) qëndron
qëndron për
për humbjen
humbjen e e
energjisë
energjisëtermike,
termike,e ecila
cilai ireferohet
referohet1 1m²m²
sipërfaqe
sipërfaqetëtëelementit
elementitkonstruktiv
konstruktivpër
përçdo
çdo
Kelvin
Kelvin ndryshim
ndryshim temperature
temperature ndërmjet
ndërmjet
ambjentit
ambjentit tëtë jashtëm
jashtëm dhe
dhe tëtë brendshëm
brendshëm
(shiko
(shikografikun).
grafikun).Me
MeVlerën-U
Vlerën-Upër
përmure,
mure,çati,
çati,
dritare,
dritare, etj,
etj, humbjet
humbjet termike
termike (humbja
(humbja e e
mbulesës sësë
transmetit
transmetit termik
termik HH
T T ‘) ‘) e e mbulesës
ndërtesë
ndërtesëmund
mundtëtëllogariten
llogaritennënëvarësi
varësinga
nga
diferenca
diferencae etemperaturës
temperaturësndërmjet
ndërmjetambjentit
ambjentit
tëtëbrendshëm
brendshëmdhe
dheajrit
ajrittëtëjashtëm.
jashtëm.
SaSamë
mëe evogël
vogëltëtëjetë
jetëVlera-U
Vlera-Ue enjë
një
elementi
elementikonstruktiv,
konstruktiv,aqaqmë
mëtëtëvogla
voglajanë
janë
humbjet
humbjettermike
termikepërmes
përmeskëtij
këtijelementi
elementi
konstruktiv.
konstruktiv.

²²
1 1mm
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Temperatura
Temperaturae esipërfaqes,
sipërfaqes,brenda
brenda ΘΘ
sisi
Për
Përeleminimin
eleminimine egrumbullimit
grumbullimittëtëlagështirës
lagështirës
mbi
mbisipërfaqet
sipërfaqetperimetrale
perimetraletëtëelementëve
elementëve
Kushtet
Kushtetminimale
minimaletëtëtemperaturës
temperaturëssipas
sipasDIN
DIN4108-2
4108-2
konstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm
jashtëmduhet
duhetqë,
që,nënëvarësi
varësitëtë përpërpërcaktimin
përcaktimine etemperaturave
temperaturavetëtësipërfaqes
sipërfaqestëtëelementit
elementitkonstruktiv
konstruktiv
kushteve
kushteveklimaterike
klimateriketëtëajrit
ajrittëtëambjentit
ambjentittëtë
[°C]
Pjesë
Pjesëe endërtesës
ndërtesësapo
apoambjentit
ambjentit
Temperatura
Temperatura[°C]
sigurohet
sigurohet një
një temperaturë
temperaturë minimale
minimale e e
Temp.
Temp.e eajrit
ajrittëtëbrendshëm
brendshëm
2020
i i
temperaturës
temperaturës sësë sipërfaqes.
sipërfaqes. Norma
Norma DIN
DIN
4108-2
4108-2kërkon,
kërkon,qëqëpër
përtemperaturë
temperaturëtëtëbrendbrendTemp.
Temp.e eajrit
ajrittëtëjashtëm
jashtëm
- 5- 5
ee
shme
shme20°C
20°Cnënëlidhje
lidhjeme
melagështi
lagështirelative
relativetëtë
Nënçati
Nënçatie epapangrohur
ngrohur
- 5- 5
ee
ajrit
ajritprej
prej50%,
50%,temperatura
temperaturae esipërfaqes
sipërfaqesnuk
nuk
duhet
duhettëtëjetë
jetëe endryshme
ndryshmemë
mëshumë
shumësese12,6
12,6
Bodrum
Bodrumi pa
i pangrohur
ngrohur
1010
ee
°C.
°C.Kështu
Kështueleminohet
eleminohetjojovetëm
vetëmkrijimi
krijimii i
kondesimit
kondesimitpor
poredhe
edhegrumbullimi
grumbullimii lagështirës
i lagështirës
nga
nga absorbimi.
absorbimi.Cilësia
Cilësiatermike
termike e e një
një
elementi
elementikonstruktiv
konstruktivdhe
dhendërtimi
ndërtimikonstruktiv
konstruktiv
i tij
i tij(bashkimet,
(bashkimet,këndet,
këndet,etj.)
etj.)duhet
duhettëtëgaragarantojnë
ntojnëkëtë
këtëpër
përnjë
njëtemperaturë
temperaturëtëtëjashtme
jashtme
deri
derinënë-5-5
°C.
°C.
Krahas
Krahas kërkesave
kërkesave normative,
normative, niveli
niveli i i
temperaturës
temperaturëssësësipërfaqeve
sipërfaqeveperimetrale
perimetralekaka
gjithashtu
gjithashtunjë
njëndikim
ndikimtëtëmadh
madhnënënivelin
niveline e
rehatisë
rehatisësësëbanorëve.
banorëve.

3131

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimiTermoizolimi-Përkufizime
Përkufizimeteknike
tekniketëtëtermoizolimit
termoizolimit

Urat
Urattermike
termikegjeometrike
gjeometriketëtëkushtëzuara
kushtëzuara

Urat
Urattermike
termike
Urat
Urattermike
termikejanë
janëpika
pikatëtëdobëta
dobëta
termike
termiketëtë
lokalizuara
lokalizuara nënë mbulesën
mbulesën transmetuese
transmetuese
termike
termike tëtë ndërtesës.
ndërtesës. NëNë krahasim
krahasim me
me
sipërfaqet
sipërfaqet e e papa izoluara
izoluara tëtë elementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivënënëkëto
këtopika
pikandodh
ndodhnjë
njëhumbje
humbjee e
madhe
madhetermike
termikenga
ngabrenda
brendajashtë.
jashtë.SaSamë
mëi i
lartë
lartëstandarti
standartienergjitik
energjitiki një
i njëbanese,
banese,aqaqme
me
rëndësi
rëndësiështë
ështëeleminimi
eleminimii urave
i uravetermike.
termike.

77

Mur
Murtulle
tulle

Llojet
Llojete eurave
uravetermike
termike
■■Urat
Urattermike
termikegjeometrike
gjeometriketëtëkushtëzuara
kushtëzuara
krijohen,
krijohen,n.q.s.
n.q.s.madhësia
madhësiae esipërfaqeve
sipërfaqeve
thithëse
thithësedhe
dheçliruese
çliruesetermike
termikendryshojnë,
ndryshojnë,sisi
p.sh.
p.sh.nënëkendet
kendete ejashtme
jashtmetëtëndërtesës,
ndërtesës,
trashësitë
trashësitë e e ndryshme
ndryshme tëtë elementit
elementit
konstruktiv
konstruktivose
osekollonave
kollonavetëtëdala.
dala.
■■Urat
Uratermike
termiketëtëkushtëzuara
kushtëzuaranga
ngalloji
llojimaterialit
materialittëtëndërtimit
ndërtimit
Urattermike
termiketëtëkushtëzuara
kushtëzuaranga
ngalloji
llojii i Ura
materialit
materialit krijohen
krijohen gjatë
gjatë përdorimit
përdorimit tëtë
materialeve
materialeveme
mepërçueshmëri
përçueshmëritëtëndryshme
ndryshme
termike
termike dhe
dhe me
me karakteristika
karakteristika tëtëndryndryshme
shmeizoluese,
izoluese,tëtëcilat
cilatmund
mundtëtëjenë
jenëtëtë
Mur
Murtulle
tulle Kollonë
Kollonëbetoni
betoni
vendosura
vendosuranënëkrah
krahose
osembi
mbinjëra
njëratjetrën.
tjetrën.NëNë
këtë
këtëmënyrë,
mënyrë,nënëvendin
vendine ematerialit
materialittëtë
ndërtimit
ndërtimitme
mepërçueshmëri
përçueshmërimë
mëtëtëlartë
lartë
termike
termikekrijohet
krijohetnjënjërrymë
rrymëtermike
termikemë
mëe e
lartë.
lartë.
Një
Njëshembull
shembulltipik
tipikjanë
janëelementët
elementëtkonstrukkonstruktivë
tivëprej
prejbetoni
betonibrenda
brendanjënjëmuri
muritëtëjashtëm
jashtëm
me
metullë.
tullë.
■■Urat
Urat termike
termikeme
mekonveksion
konveksionkrijohen
krijohenkur
kur
energjia
energjiatermike
termikenjenjerrymë
rrymëajriajritransportohet
transportohet
nëpërmjet
nëpërmjetmbulesës
mbulesëspërçuese
përçuesetermike
termiketëtëndëndërtesës.
rtesës.Ato
Atoshkaktohen
shkaktohennga
ngamos
moshermetizhermetizimet
imete esipërfaqes.
sipërfaqes.Bashkimet
Bashkimete ehapura
hapuratëtë
shtresës
shtresësizoluese
izoluesenënëzonën
zonëne eçatisëseapo
çatisëseapo Ura
Uratermike
termikeme
mekonveksion
konveksion
mos
mos izolimi
izolimi i i fugave
fugave tëtë dritareve
dritareve janë
janë
shembuj
shembujtëtëkrijimit
krijimittëtëkëtyre
këtyreurave
uravetermike.
termike.
Një
Njënumër
numëri imadh
madhi iurave
uravetermike
termikemund
mundtëtë
mënjanohen
mënjanohen nëpërmjet
nëpërmjet punës
punës sësë mirë
mirë
projektuese,
projektuese,supervizimit
supervizimittëtë kujdesshëm
kujdesshëm dhe
dhe
nëpërmjet
nëpërmjetnjënjëaplikimit
aplikimittëtëduhur
duhurtëtëmaterialeve
materialeve
..

Këshillime
Këshillimegjatë
gjatëprojektimit
projektimit
Mënjanoni
Mënjanoni
strukturat
strukturat
me
meshumë
shumëdegëzime
degëzime
■■
Vendosnindarje
ndarjetermike
termiketëtëelementëve
elementëve
■■Vendosni
konstruktivë
konstruktivëkonsol
konsol(pllakat
(pllakate eballkonit,
ballkonit,
kollonat,
kollonat,konsolat
konsolatmbajtës)
mbajtës)me
mestrukturat
strukturat
nenekufi.
kufi.
Shtresatëtëpapandërprera
ndërpreratëtëmaterialit
materialitizolues
izolues
■■Shtresa
p.sh.
p.sh.sistemet
sistemettermozioluese
termozioluesetëtëmureve
murevetëtë
jashtme
jashtmedhe
dhekalimet
kalimete eniveleve
nivelevetëtëveçanta
veçanta
izoluese
izoluese
pa
pa
dobësim
dobësim
të
të
vlerave
vlerave
termoizoluese.
termoizoluese.
3232

Ujë
Ujëi kondensuar
i kondensuar

Shtresë
Shtresëizoluese
izoluese
bashkim
bashkimi hapur
i hapur
ngrohtësi
ngrohtësimemelagështi
lagështi
ajër
ajëri ngarkuar
i ngarkuar

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

Termoizolim
Termoizolim- Zgjidhje
- Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzsiztues
ekzsiztues- proçese
- proçesetëtëndryshme
ndryshme

Instruksion
Instruksionpër
përproçesin
proçesineevlerësimit
vlerësimit

Rikonstruksion
Rikonstruksion

2020%%e enjë
njësipërfaqe
sipërfaqe
e eelementeve
elementevekonstruktivë
konstruktivë
dodotëtëndryshojnë
ndryshojnë

njësipërfaqe
sipërfaqe
> >2020%%e enjë
e eelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivë

Ndërtim
Ndërtimi iriri

Prova
Provae esasisë
sasisësësë
nevojshme
nevojshmetëtëenergjisë
energjisë
primare
primarevjetore
vjetoree edëshiruar
dëshiruar

dodotëtëndryshojnë
ndryshojnë

Prova
Provae eenergjisë
energjisë
e eorientuar
orientuardrejt
drejtkonsumit
konsumit
Rritja
Rritjae evlerës
vlerëssësëshfrytëzimit
shfrytëzimit
tëtënjënjëndërtese
ndërtese
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Vlerat-U
Vlerat-U
veçanti
nënëveçanti
mund
nuk
nukmund
respektohen
tëtërespektohen

nuk
nuknevojitet
nevojitet

prova
prova

Provë
Provëe ethjeshtuar
thjeshtuar

Proçesi
Proçesii vlerësimit
i vlerësimit

Provë
ProvëEnEV
EnEV
e edetajuar
detajuar

shiko
shikofaqen
faqen3434

shiko
shikofaqen
faqen3939

3333

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjepër
përrikonstruksion
rikonstruksiontëtëelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues- Proçesi
- Proçesivlersimit
vlersimit
Fushat
Fushate epërdorimit
përdorimitpër
përsistemet
sistemettermoizoluese
termoizoluese

Proçesi
Proçesii vlerësimit
i vlerësimit
(Vlerat-U
(Vlerat-Umax.
max.tëtësecilit
secilitelement
elementkonstruktiv)
konstruktiv)
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NëNërast
rastsesenënëndërtesën
ndërtesënekzistuese
ekzistuesejanë
janë
vendosur
vendosurrishtasi
rishtasielement
elementkonstruktiv
konstruktivtëtë
jashtëm
jashtëmose
osejanë
janëndërruar
ndërruarapo
aporiparuar,
riparuar,
proçesi
proçesii vlerësimit
i vlerësimitmund
mundti tireferohet
referohetaneksit
aneksit
3 3teteEnEV.
EnEV.Kemi
Kemitëtëbëjmë
bëjmëme
menjë
njëproçes
proçestëtë
thjeshtësuar,
thjeshtësuar,për
përtëtëcilin
cilinnuk
nukzbatohet
zbatohet
asnjë
asnjëbilancim
bilancimi ipërfitimit
përfitimitdhe
dhehumbjes
humbjestëtë
energjisë
energjisëdhe
dhekështu
kështunuk
nukllogaritet
llogaritetsasia
sasiae e
nevojshme
nevojshme e e energjisë
energjisë primare
primare vjetore.
vjetore.
Vlerësimi
Vlerësimi energjitik
energjitiki ireferohet
referohet elementit
elementit
konstruktiv
konstruktivtëtëvendosur.
vendosur.EnEV
EnEVjep
jepnivelin
niveline e
kërkesës
kërkesës për
për vlerën-U
vlerën-U (koeficientin
(koeficientin e e
transmetimit
transmetimit termik)
termik) tëtë elementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivëtëtë jashtëm
jashtëm (shiko
(shiko tabelën).
tabelën).
Prova
Provavlerësohet
vlerësohete earritur
arriturnënërast
rastseseelementi
elementi
konstruktiv
konstruktivpas
pasmarrjes
marrjessësëmasave
masavep.sh.
p.sh.
një
një rikonstruksion
rikonstruksion termoizolues,
termoizolues, kaka një
një
vlerë
vlerëjojomë
mëtëtëmadhe
madheseseajo
ajoe eklasifikuar
klasifikuarnene
tabelë.
tabelë.
NëNëtabelat
tabelate efaqeve
faqevenënëvijim
vijimjanë
janëpërmbledpërmbledhur
hurzgjidhjet
zgjidhjetkryesore
kryesoretëtërikonstruksioneve
rikonstruksioneve
tëtëelementeve
elementevekonstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm,
jashtëm,tëtë
cilat
cilatmundësojnë
mundësojnënjë
njëtermoizolim
termoizolimtëtëlartë
lartë
mbi
mbi kërkesat
kërkesat minimale
minimale duke
duke bërë
bërë tëtë
mundur
mundurmarrjen
marrjene e masave
masave praktike
praktikedhe
dhe
zgjedhjen
zgjedhjen e e produkteve
produkteve tëtë garantuara.
garantuara.
Prova
ProvaEnEV
EnEVkonsiderohet
konsiderohete eplotësuar
plotësuarsipas
sipas
proçesit
proçesittëtëvlerësimit
vlerësimitnënërast
rastsesearrihen
arrihentëtë
gjitha
gjithatëtëdhënat
dhënatdhe
dhekushtet
kushtete etabelës.
tabelës.
Paraqitjet
Paraqitjetpricipale
pricipaletëtëpërmbledhura
përmbledhuranënëkëtë
këtë
broshurë
broshurëpër
përreduktimin
reduktimine eefekteve
efektevetëtëurave
urave
termike
termike nuk
nuk duhet
duhet tëtë konsiderohen
konsiderohen sisi
detyrim.
detyrim. Megjithatë
Megjithatë është
është e e rekomanrekomandueshme
dueshmeqëqëpër
përqëllim
qëllimtëtëzbatimit
zbatimittëtënjë
një
termoizolimi
termoizolimitëtëlartë,
lartë,kursimit
kursimittëtëkostove
kostovepër
për
energji
energji dhe
dhe zvogëlimin
zvogëlimin e e temperaturës
temperaturës
shumë
shumëtëtëulët
ulëttëtësipërfaqes
sipërfaqesë ëdetajuar
detajuarnënë
këtë
këtëbroshurë
broshurëduhet
duhetqëqëkëto
këtoprincipe
principekokostruktive
struktivetëtëmerren
merrenparasysh.
parasysh.

Lloji
Llojii elementit
i elementitkonstruktiv
konstruktiv

[Burimi
[Burimi5]5]

Kërkesat
KërkesatVlera-U
Vlera-U(W/m²K)
(W/m²K)
sipas
sipasEnEV
EnEV2007
2007

Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëm

Izolimi
Izoliminënë
Izolimi
Izoliminënë
ambjentine pa
e pangrohur
ngrohur
/ /
ambjentin
ambjentine engrohur
ngrohur ambjentin
ambjenti
ambjentii jashtëm
i jashtëm

Mure
Muretëtëjashtme
jashtme

0,45
0,45

0,35
0,35

0,50
0,50

0,40
0,40

Mure
Murebodrumi
bodrumi
nën
nëntokë
tokë

Mure
Muretëtëbrendshme
brendshme

qëqërrethohen
rrethohennga
nga
ambjente
ambjentetëtëpangrohura
pangrohura

Çati
Çatie epjerrët
pjerrët

0,30
0,30

Tavani
Tavanii katit
i katittëtësipërm
sipërm
nën
nënnjënjëambjent
ambjentnënçati
nënçatie e
tëtëpapandërtuar
ndërtuar

0,30
0,30

Tavan
Tavanbodrumi
bodrumi
mbi
mbibodrumin
bodrumine e
papangrohur
ngrohur

0,50
0,50

0,40
0,40

0,50
0,50

0,40
0,40

Dysheme
Dyshemebodrumi
bodrumi
mbi
mbitokë
tokë

3434

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhjet
Zgjidhjetpër
përrikonstruksion
rikonstruksionpër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues- proçesi
- proçesii vleërsimit
i vleërsimit

Mur
Muri jashtëm
i jashtëm- izolim
- izolimi brendshëm
i brendshëm
Paraqitje
Paraqitjee emureve
murevetëtëzakonshëm
zakonshëmekzistues
ekzistuesme
metrashësitë
trashësitëe edomosdoshme
domosdoshmetëtështresës
shtresësizoluese
izoluese
Modernizim
Modernizimme
meizolim
izolimtëtëbrendshëm
brendshëm
PërçueshmëPërçueshmë- Vlera-U
Vlera-U
riariamesatare
mesatare vlerë
vlerëfikse
fikse
termike
termike

Lloji
Llojii ndërtimit
i ndërtimit
deri
deri

W/(m²K)
W/(m²K)

Kërkesa
Kërkesa Knauf
Knauf
1)1)Veshje
minimale
minimale
Veshje
muri
murime
me
konst.
konst.
Trashësie
Trashësiee e
mat.
mat.izolues
izolues d1d1
mm
mm
mm
mm

2,22,2- -2,52,5

8080

8080

6060

6060

0,70,7 - -1,11,1

1,71,7- -2,02,0

7070

8080

6060

6060

0,60,6 - -0,90,9

1,71,7- -1,91,9

7070

8080

6060

6060

W/(mK)
W/(mK)
Mur
Murmemetullë
tullëose
osememegur
gur
1,41,4 - -1,71,7
rreth
rreth400
400mm
mm

Mur
Murtulle
tulle

Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termikee ematerialit
materialitizolues
izolues
W/(mK)
W/(mK)
= =0,040
0,040W/(mK)
= =0,032
0,032W/(mK)
Kërkesa
Kërkesa Knauf
Knauf
minimale
minimale
1)1)InTherm
InTherm
Pllakë
Pllakë
termike
termike
Trashësie
Trashësiee e
mat.
mat.izolues
izolues d1d1
mm
mm
mm
mm

Avull-frenuese
Avull-frenuese

Viti
Vitii i Mure
Muretëtëjashtme
jashtme
ndërtimit
ndërtimit

1918
1918

Konstruksioni
Konstruksioni
Konst.
Konst.druri
drurimeme
(pa(pakonst.
konst.të tëdukshëm)
dukshëm)mbushje
mbushjezamku
zamku

1880
1880
deri
deri
1948
1948

Mur
Murtulle
tulle

Mur
Murtulle
tulle
250
250- 380
- 380mm
mm

Mur
Murtulle
tulle
i përmirësuae
i përmirësuae

një-shtresor
një-shtresor380
380- 510
- 510mm
mm
0,70,7 - -0,94
0,94
ose
osedydyshtresor
shtresor

1,41,4- -1,71,7

7070

8080

6060

6060

Mur
Murtulle
tulle
i lehtësuar
i lehtësuar

Mur
Murmemeblloqe
blloqedruri
druri

0,50,5 - -1,11,1

1,21,2- -1,81,8

7070

8080

6060

6060

Tullë
Tullërrjet,
rrjet,Porenbeto
Porenbeto

0,70,7 - -1,11,1

1,41,4- -1,81,8

7070

8080

6060

6060

0,05,5 - -0,07,7

0,09,9- -1,1,1

6060

6060

5050

6060

1949
1949
deri
deri
1968
1968

1969
1969
deri
deri
1978
1978

Tullë
Tullëi plotë
i plotëmemeshtuf
shtuf
Mur
Murbetoni
betoni

Blloqe
Blloqebetoni
betoni

0,50,5

1,41,4

6060

6060

5050

6060

Mur
Murtulle
tullei i
lehtësuar
lehtësuar
Element
Elementi gatshëm
i gatshëm
betoni
betoni

Tullë
Tullëporoze
porozememe
llaç
llaçnormal
normal

0,25
0,25- -0,40,4

1,01,0- -1,21,2

6060

6060

5050

6060

Pllakë
Pllakëbetoni
betonitre-shtresore
tre-shtresore
0,08,8 - -1,16,6
ose
osememebeton
betontëtëlehtësuar
lehtësuar

1,1,1- -1,19,9

7070

8080

6060

6060

Mur
Murtulle
tullememevrima
vrimae elehtë
lehtë 0,30,3

0,90,9- -1,11,1

6060

6060

5050

6060

4040

4040

Mur
Murtulle
tullei i
lehtësuar
lehtësuar

Shtëpi
Shtëpie egatshme
gatshme Mur
Murmemekonst.
konst.druri
druri
ndërtim
ndërtimmemedru
dru
izolim
izolim6060mm
mm

--

0,60,6- -0,80,8

4040

4040

Mur
Murbetoni
betoni

Mur
Murbetoni
betoni

2,32,3

3,63,6- -3,93,9

8080

8080

7070

--

Mur
Murtulle
tulle

Mur
Murmemegur
gurgëlqeror
gëlqeror
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1,91,9- -2,22,2

7070

8080

6060

6060

Mur
Murtulle
tullei i
lehtësuar
lehtësuar

Mur
Murtulle
tullememevrima
vrimatëtëlehta
lehta
0,30,3 - -0,40,4
memellaç
llaçtëtëlehtë
lehtë

0,80,8- -0,90,9

5050

5050

4040

4040

0,60,6- -0,90,9

5050

5050

4040

4040

0,90,9- -1,51,5

7070

8080

5050

6060

0,50,5- -0,70,7

4040

4040

3030

4040

0,60,6- -0,80,8

4040

4040

4040

4040

0,50,5- -0,80,8

4040

4040

4040

4040

1979
1979
Porenbeton
Porenbeton
0,15
0,15- -0,25
0,25
deri
deri
1983
1983
Element
Elementi gatshëm
i gatshëm Pllakë
Pllakëbetoni
betonitre-shtresore
tre-shtresore 0,60,6 - -1,41,4
1.1.WSVO
WSVO betoni
betoni
ose
osememebeton
betontëtëlehtësuar
lehtësuar
Shtëpi
Shtëpie egatshme
gatshme Mur
Murmemekonst.
konst.druri
druri
izolim
izolim8080mm
mm
ndërtim
ndërtimmemedru
dru
1984
1984
Standart
Standart
deri
deri
1994
1994
Porenbeton
2.2.WSVO
WSVO Porenbeton

--

Mur
Murtulle
tullememevrima
vrimatëtëlehta
lehta
0,25
0,25- -0,35
0,35
memellaç
llaçtëtëlehtë
lehtë
0,20,2 - -0,30,3

2)2)

2)2)

Avull-frenuese
Avull-frenuese

Mure
Mureekzistuese
ekzistuese

77

2)2)

2)2)

TëTëdhënat
dhënatnënëtabelë
tabelëvlejnë
vlejnëvetëm
vetëmnënëlidhje
lidhjeme
meudhëzimet
udhëzimete efaqes
faqes4444
Vlerat
Vleratbazohen
bazohennënëllogaritjet
llogaritjete esimuluara
simuluaratëtënxehtësisë
nxehtësisëdhe
dhelagështisë
lagështisënënëmënyrë
mënyrëtëtëpërafërt
përafërt(WUFI)
(WUFI)dhe
dheu ukonfirmuan
konfirmuannga
ngaekspertiza.
ekspertiza.
2)2)Avull-frenuesja
Avull-frenuesjanënëdispozicion
dispoziciond d 2020mmprezupozohet
prezupozohettëtëjetë.
jetë.NëNëtëtëkundërtën
kundërtënduhet
duhetkjokjoduhet
duhettëtëvendoset
vendosetnënëmurin
murinekzistues
ekzistuespara
paramontimit
montimittëtëizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëm
1)1)Kërkesë
Kërkesëminimale
minimale
tëtëgjitha
gjithavlerat
vleratplotësojnë
plotësojnë
kërkesat
kërkesatminimale
minimalesipas
sipas
EnEV
EnEV

Termoizolim
Termoizolimshumë
shumëcilësor
cilësor
Vlera-U
Vlera-U

0,45
0,45

W/(m²K)
W/(m²K)

Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
ose
ose
Knauf
KnaufVeshje
Veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksion
memepambuk
pambukmineral
mineralnga
ngaKnauf
KnaufInsulation
Insulation

Avull-frenuese:
Avull-frenuese:
LDS
LDS2 2Silk
Silk(Knauf
(KnaufInsulation)
Insulation)
LDS
LDS100
100 (Knauf
(KnaufInsulation)
Insulation)
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllaka
Pllakatermike
termikememe
shtresë
shtresëavull-frenuese
avull-frenuesetëtëintegruar
integruar 35
35

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelemetët
elemetëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues- proçesi
- proçesii vlerësimit
i vlerësimit

Mur
Muri jashtëm
i jashtëm- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm

Paraqitja
Paraqitjae emureve
murevetëtëzakonshëm
zakonshëmekzistuese
ekzistuesedhe
dhetrashësitë
trashësitëe edomosdoshme
domosdoshmetëtështresave
shtresaveizoluese
izoluese
Modernizimi
Modernizimime
meizolime
izolimetëtëjashtme
jashtme

Muret
Muretekzistuese
ekzistuese
Viti
Vitii i
Mure
Muretëtëjashtme
jashtme
ndërtimit
ndërtimit

Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termikee ematerialit
materialitizolues
izolues
Përçueshmëria
Përçueshmëria Vlera-U
Vlera-U
mesatare
mesatare
W/(mK)
e eparacaktuar
paracaktuar
= =0,035
0,035W/(mK)
termike
termike
Kërkesat
Kërkesat
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITMUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
minimale
minimale1)1)
100mm
mm
200mm
mm
d2d2100
d2d2200

W/(mK)
W/(mK)

Lloji
Llojii ndërtimit
i ndërtimit

W/(m²K)
W/(m²K)

Trashësia
Trashësiae e
mat.
mat.izolues
izolues
mm
mm

Vlera-U
Vlera-U
W/(m²K)
W/(m²K)

Vlera-U
Vlera-U
W/(m²K)
W/(m²K)

Mur
Murtulle
tulle

Mur
Murmemetullë
tullëose
osememegur
gur
1,41,4 - -1,71,7
rreth
rreth400
400mm
mm

2,22,2- -2,52,5

9090

0,31
0,31

0,16
0,16

Konstruksion
Konstruksion

Konst.
Konst.druri
drurimeme
mbushje
mbushjezamku
zamku

0,70,7 - -1,11,1

1,71,7- -2,02,0

9090

0,30
0,30

0,16
0,16

1880
1880

Mur
Murtulle
tulle

Mur
Murtulle
tulle
250
250- 380
- 380mm
mm

0,60,6 - -0,90,9

1,71,7- -1,91,9

9090

0,30
0,30

0,16
0,16

1948
1948

Mur
Murtulle
tulle
i përmirësuar
i përmirësuar

njështresor
njështresor380
380- 510
- 510mm
mm
0,70,7 - -0,94
0,94
ose
osedyshtresor
dyshtresor

1,41,4- -1,71,7

8080

0,29
0,29

0,16
0,16

Mur
Murmemeblloqe
blloqedruri
druri

0,50,5 - -1,11,1

1,21,2- -1,81,8

8080

0,29
0,29

0,16
0,16

Tullë
Tullërrjet,
rrjet,Porenbeton
Porenbeton

0,70,7 - -1,11,1

1,41,4- -1,81,8

8080

0,29
0,29

0,16
0,16

0,50,5 - -0,70,7

0,90,9- -1,11,1

7070

0,27
0,27

0,15
0,15

0,50,5

1,41,4

8080

0,28
0,28

0,16
0,16

0,25
0,25- -0,40,4

1,01,0- -1,21,2

7070

0,27
0,27

0,15
0,15

Element
Elementi gatshëm
i gatshëm Pllaka
Pllakabetoni
betonitreshtresore
treshtresore
0,08,8 - -1,16,6
ose
osebeton
betoni lehtësuar
i lehtësuar
betoni
betoni

1,1,1- -1,19,9

9090

0,30
0,30

0,16
0,16

1969
1969

Mur
Murtulle
tulle
i lehtësuar
i lehtësuar

0,30,3

0,90,9- -1,11,1

7070

0,27
0,27

0,15
0,15

1978
1978

Shtëpi
Shtëpie egatshme
gatshme Mur
Murmemekonst.
konst.druri
druri
konstruksion
konstruksiondruri
druri izolim
izolim6060mm
mm

--

0,60,6- -0,80,8

6060

0,24
0,24

0,14
0,14

bisbis

1918
1918

deri
deri

77
1949
1949

Mur
Murtulle
tulle
i lehtësuar
i lehtësuar

deri
deri

1968
1968

deri
deri

Tullë
Tullëe eplotë
plotështuf
shtuf
Mur
Murbetoni
betoni

Blloqe
Blloqebetoni
betoni

Mur
Murtulle
tulle
i lehtësuar
i lehtësuar

Tullë
Tullëporoze
porozememe
llaç
llaçnormal
normal

Tullë
Tullëmemevrima
vrimae elehtë
lehtë

Mur
Murbetoni
betoni

Mur
Murmemebeton
betontëtëderdhur
derdhur 2,32,3

3,63,6- -3,93,9

9090

0,32
0,32

0,17
0,17

Mur
Murtulle
tulle

Mur
Murmemegur
gurgëlqeror
gëlqeror

1,91,9- -2,22,2

9090

0,30
0,30

0,16
0,16

Mur
Murtulle
tulle
i lehtësuar
i lehtësuar

Mur
Murtulle
tullememevrima
vrimae elehtë
lehtë
0,30,3 - -0,40,4
memellaç
llaçtëtëlehtë
lehtë

0,80,8- -0,90,9

6060

0,25
0,25

0,15
0,15

0,60,6- -0,90,9

6060

0,25
0,25

0,15
0,15
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1979
1979

Porenbeton
Porenbeton

1983
1983

Element
Elementi gatshëm
i gatshëm Pllaka
Pllakabetoni
betonitreshtresore
treshtresore
0,60,6 - -1,41,4
ose
osebeton
betoni lehtësuar
i lehtësuar

0,90,9- -1,51,5

8080

0,28
0,28

0,16
0,16

Shtëpi
Shtëpie egatshme
gatshme Mur
Murmemekonst.
konst.druri
druri
konstruksion
konstruksiondruri
druri izolim
izolim8080mm
mm

0,50,5- -0,70,7

5050

0,23
0,23

0,14
0,14

0,60,6- -0,80,8

6060

0,24
0,24

0,14
0,14

0,50,5- -0,80,8

6060

0,24
0,24

0,14
0,14

deri
deri

0,15
0,15- -0,25
0,25

1.1.WSVO
WSVO betoni
betoni

1984
1984
deri
deri

Standart
Standart

1994
1994

Mur
Murtulle
tullememevrima
vrimae elehtë
lehtë
0,25
0,25- -0,35
0,35
memellaç
llaçtëtëlehtë
lehtë

Porenbeton
2.2.WSVO
WSVO Porenbeton

0,20,2 - -0,30,3

1)1)Kërkesë
Kërkesëminimale
minimale

3636

tëtëgjitha
gjithavlerat
vleratplotësojnë
plotësojnë
kërkesat
kërkesatminimale
minimalesipas
sipas
EnEV
EnEV

--

Termoizolim
Termoizolimshumë
shumëcilësor
cilësor
Vlera-U
Vlera-U

0,35
0,35

W/(m²K)
W/(m²K)

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITMUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE

Detajete eurave
uravetermike
termikenga
nga
1949
1949 Detajet
deri
deri
faqja
faqja5858i referohen
i referohenviteve
viteve
ndërtimit1949
1949- 1968
- 1968
1968
1968 tëtëndërtimit

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonst.
konst.ekzistues
ekzistues- proçesi
- proçesivlersimit
vlersimit

Kati
Katinën
nënçatiçati-Izolimi
Izolimii tavanit
i tavanit
Përshkrimi
Përshkrimii tavaneve
i tavaneveekzistuese
ekzistuesetëtëzakonshme
zakonshmedhe
dhetrashësia
trashësiae edomosdoshme
domosdoshmee eshtresës
shtresësizoluese
izoluese
Modernizim
Modernizim

Taani
Taaniekzistues
ekzistues
Viti
Vitii i
Tavane
Tavanee ekatit
katittëtësipërm
sipërmapo
apotavanet
tavanete epjerrta
pjerrta
ndërtimit
ndërtimit nën
nënnjë
njëambjenti
ambjentinën
nënçatije
çatijetëtëpangrohura
pangrohura

PauschalPauschalU-Wert
U-Wert

Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termikee ematerialeve
materialeveizoluese
izoluesetëtëvendosura
vendosuraekstra
ekstra
W/(mK)
W/(mK)
= =0,040
0,040W/(mK)
= =0,035
0,035W/(mK)

Kërkesë
Kërkesëminimale
minimale1)1)

Knauf
KnaufDämmstoffe
Dämmstoffe

Trashësia
Trashësiae materialit
e materialitizoluse
izolusei i
Trashësia
Trashësiatotale
totalee të
e tëgjitha
gjithaizolimeve
izolimeve
vendosur
vendosurekstra
ekstrakrahas
krahasekzistues
ekzistues d3d3120
120mm
mm d3d3180
180mm
mm

deri
deri

1918
1918
1880
1880
deri
deri

1948
1948

Lloji
Llojii ndërtimit
i ndërtimit

W/(m²K)
W/(m²K)

mm
mm

W/(m²K) U-Wert
W/(m²K)
U-Wert
U-WertW/(m²K)
U-WertW/(m²K)

Tavan
Tavanmemebinar
binar memekashtë
kashtë
druri
druri

1,01,0

100
100

0,23
0,23

0,16
0,16

Tavan
Tavanmemebinar
binar memedysheme
dyshemetëtëmbushur
mbushurmemerërë,
rërë,
druri
druri
shllak
shllakapo
apombeturina
mbeturinandërtimore
ndërtimore

0,80,8

9090

0,21
0,21

0,16
0,16

Tavan
Tavanbetoni
betonimasiv
masiv

2,12,1

120
120

0,26
0,26

0,18
0,18

Tavan
Tavanmemetraveta
travetabetoni
betoni

0,30,3

--

0,15
0,15

0,12
0,12

Taban
Tabanmemekollona
kollonabetoni
betoni

2,12,1

120
120

0,26
0,26

0,18
0,18

Tavanmemetraliçe
traliçe
Tavan
Tavanmemetraliçe
traliçe Tavan

2,12,1

120
120

0,26
0,26

0,18
0,18

Tavan
Tavanmemebinar
binar
druri
druri

0,80,8

9090

100
1002)2)

0,21
0,21

0,16
0,16

izolim
izolimekzistues
ekzistues
nënëpjesën
pjesëne esipërme
sipërme

5050mm
mm 0,60,6

7070

80802)2)

0,27
0,27

0,19
0,19

izolim
izolimekzistues
ekzistues
nënëpjesën
pjesëne esipërme
sipërme

6060mm
mm 0,50,5

6060

80802)2)

0,27
0,27

0,18
0,18

Shtëpi
Shtëpie egatshme
gatshme Tavan
Tavanmemebinar
binardruri
druri
izolimekzistues
ekzistues
ndërtim
ndërtimmemedru
dru izolim

4040mm
mm 0,80,8

9090

100
1002)2)

0,28
0,28

0,19
0,19

Betondecke
Betondecke

izolim
izolimekzistues
ekzistues
nënëpjesën
pjesëne esipërme
sipërme

8080mm
mm 0,50,5

6060

0,29
0,293)3)

0,21
0,21

Çati
Çatie esheshtë
sheshtë

Tavab
Tavabbetoni
betoni
8080mm
mm 0,50,5
izolim
izolimekzistues
ekzistuesmbulese
mbuleseçatie
çatie

6060

0,29
0,293)3)

0,21
0,21

0,29
0,293)3)

0,21
0,21

Tavan
Tavanbetoni
betoni

1949
1949
deri
deri

1968
1968

1969
1969

Tavan
Tavanbetoni
betoni

deri
deri

1978
1978

1979
1979
deri
deri

1983
1983

1.1.WSVO
WSVO

1984
1984
deri
deri

1994
1994

2.2.WSVO
WSVO

Shtëpi
Shtëpie egatshme
gatshme Tavan
Tavanmemebinat
binatdruri
druri
ndërtim
ndërtimmemedru
dru izolim
izolimekzistues
ekzistues

8080mm
mm 0,50,5

izolim
izolimekzistues
ekzistues
nënëpjesën
pjesëne esipërme
sipërme

120
120mm
mm 0,30,3

Tavanmemebinat
binatdruri
druri
Shtëpi
Shtëpie egatshme
gatshme Tavan
izolimekzistues
ekzistues
ndërtim
ndërtimmemedru
dru izolim

120
120mm
mm 0,30,3

Tavan
Tavanbetoni
betoni

100
1002)2)

80802)2)

6060

Izolim
Izolimekzistues
ekzistuesplotëson
plotëson
kërkesat
kërkesatminimale
minimale

77

0,20
0,20
0,20
0,20

Supozim:
Supozim:Shtresat
Shtresatizoluese
izoluesejanë
janëintakt
intaktdhe
dheqëndrojnë
qëndrojnënë/mbi
në/mbikonstruksion
konstruksion
2)2)Këshillimet
Këshillimetdena
dena(Agjensia
(Agjensiagjermane
gjermanee eenergjisë
energjisëGmbH)
GmbH)
3)3)d d 130
trashësitotale
totalee edomosdoshme
domosdoshme
130mm
mmtrashësi
1)1)Kërkesat
Kërkesatminimale
minimale
tëtëgjitha
gjithavlerat
vleratplotësojnë
plotësojnë
kërkesat
kërkesatminimale
minimalesipas
sipas
EnEV
EnEV

Termoizolim
Termoizolimshumë
shumëcilësor
cilësor
Vlera-U
Vlera-U

0,30
0,30

W/(m²K)
W/(m²K)

Knauf
KnaufTherm
Thermpllakë
pllakëizoluese
izoluesepër
përdysheme
dysheme035
035
nga
ngaKnauf
KnaufDämmstoffe
Dämmstoffe

Detajete eurave
uravetermike
termikenga
nga
1949
1949 Detajet
deri
deri
faqja
faqja5858i referohet
i referohetvitit
vitittëtë
ndërtimit1949
1949- 1968
- 1968
1968
1968 ndërtimit

3737

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues- proçesi
- proçesii vlersimit
i vlersimit

Izolim
Izolimi çatisë
i çatisë
Përshkrimi
Përshkrimii kateve
i katevenën-çati
nën-çatitëtëzakonshëm
zakonshëmdhe
dhetrashësitë
trashësitëe edomosdoshme
domosdoshmetëtështresave
shtresaveizoluese
izoluese
Modernizimi
Modernizimi

Katet
Katetnën-çati
nën-çatiekzistuese
ekzistuese
Viti
Vitii i
Katet
Katetnën-çati
nën-çatime
metavan
tavantëtëpjerrët
pjerrëtme
mengrohje
ngrohje
ndërtimit
ndërtimit

Përçueshmëriatermike
termikee ematerialit
materialitizolues
izolues
Vlera
Vlerae eparapara- Përçueshmëria
W/(mK)
W/(mK)
= =0,040
0,040W/(mK)
= =0,035
0,035W/(mK)
caktuar
caktuarU U

Kërkesa
Kërkesaminimale
minimale1)1)

Knauf
KnaufInsulation
Insulation

Trashësia
Trashësiae ematerialit
materialitizolues
izoluesi i Trashësia
Trashësiatotale
totalee eshtresave
shtresaveizoluese
izoluese
vendosur
vendosurekstra
ekstrakrahas
krahasatijatij
200mm
mm
d4d4200
ekzistues
ekzistues
W/(m²K)
W/(m²K)
Vlera-U
Vlera-U

Lloji
Llojii ndërtimit
i ndërtimit

W/(m²K)
W/(m²K)

mm
mm

Suva
Suvambi
mbikallama
kallamaose
osembi
mbiristela
risteladruri
druri
nën
nëntrarët
trarëte pjerrët
e pjerrët

2,62,6

160
160

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhembi
mbi/ nën
/ nën
trarët
trarëte pjerrët
e pjerrët

Qerpic
Qerpic
ndërmjet
ndërmjettrarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

1,31,3

120
120

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhembi
mbi/ nën
/ nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

3535mm
mmPllakë
Pllakëpambuk
pambukdruri,
druri,i suvatuar
i suvatuar
nën
nëntrarët
trarëte pjerrët
e pjerrët

1,41,4

160
160

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhembi
mbi/ nën
/ nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

1,41,4

mbitrarët
trarëte pjerrët
e pjerrët
120
120 mbi

0,80,8

160
160

0,50,5

0,40,4

0,20
0,20

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nën
trarët
trarëte pjerrët
e pjerrët

deri
deri

1948
1948

77
1949
1949
deri
deri

1978
1978

Bimsvollsteine
Bimsvollsteine

ndërmjet
ndërmjettrarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

Rast
Rasti veçantë:
i veçantë:izolimi
izolimindërmjet
ndërmjettrarëve
trarëvenuk
nukështë
ështëi mundur
i mundur
Izolim
Izolimekzistues
ekzistues5050mm
mm
ndërmjet
ndërmjettrarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

1979
1979
deri
deri

1983
1983

1.1.WSVO
WSVO

1984
1984
deri
deri

1994
1994

2.2.WSVO
WSVO

Izolim
Izolimekzistues
ekzistues8080mm
mm

ndërmjet
ndërmjettrarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

Izolim
Izolimekzistues
ekzistues120
120mm
mm

ndërmjet
ndërmjettrarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

mbitrarët
trarëte pjerrët
e pjerrët
0,15
0,15 mbi

0,22
0,22

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

0,20
0,20

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

mbitrarët
trarëte pjerrët
e pjerrët
0,16
0,16 mbi

0,23
0,23

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhembi
mbi/ nën
/ nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

0,23
0,23

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

120
120

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhembi
mbi/ nën
/ nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

0,28
0,28 trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

5050

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhembi
mbi/ nën
/ nën
trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

0,23
0,23 trarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrët

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nën

Supozim:
Supozim:Shtresat
Shtresatizoluese
izoluesejanë
janëtëtëpaprekura
paprekuradhe
dheqëndrojnë
qëndrojnënënë/ mbi
/ mbikonstruksion
konstruksion
2)2)Mbushja
Mbushjaekzistuese
ekzistuesendërmjet
ndërmjettrarëve
trarëvetëtëpjerrët
pjerrëttëtëlargohet
largohetplotësisht
plotësisht
Tek
Tekkonstruksionet
konstruksionetmemeizolim
izolimndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nëntrarët
trarëte epjerrët
pjerrëtdhe
dhememenjënjështresë
shtresëavull-frenuese
avull-frenuesedirekt
direktnën
nëntrarët
trarëte epjerrët
pjerrëtduhet
duhet
qëqëtrashësia
trashësiae eizolimit
izolimitnën
nëntrarët
trarëte epjerrët
pjerrëttëtëmos
mosjetë
jetëmemeshumë
shumësese20%
20%e etrashësisë
trashësisësësëpërgjithshme.
përgjithshme.
Izolimi
Izolimii preferuar
i preferuarnën
nëntrarët
trarëte epjerrët:
pjerrët:3030mm
mmose
ose6060mm
mm
Për
Për3030mm
mmizolim
izolimnën
nëntrarët
trarëte epjerrët,
pjerrët,shtresa
shtresaavull-frenuese
avull-frenueseduhet
duhettëtësistemohen
sistemohenmbi
mbiveshjen
veshjenmemepllaka
pllakagipsi
gipsi
ose
osedirekt
direktmbi
mbipjesën
pjesëne eposhtme
poshtmetëtëtrarëve
trarëvetëtëpjerrët.
pjerrët.
Për
Për6060mm
mmizolim
izolimnën
nëntrarët
trarëte epjerrët,
pjerrët,shtresave
shtresaveavull-frenuese
avull-frenuesesistemohet
sistemohetmbi
mbiveshjen
veshjenmemepllaka
pllakagipsi.
gipsi.

1)1)Kërkesa
Kërkesaminimale
minimale

3838

tëtëgjitha
gjithavlerat
vleratplotësojnë
plotësojnë
kërkesat
kërkesatminimale
minimalesipas
sipas
EnEV
EnEV

Termoizolim
Termoizolimshumë
shumëcilësor
cilësor
Vlera-U
Vlera-U

0,30
0,30

W/(m²K)
W/(m²K)

Izolimi
Izolimindërmjet
ndërmjettrarëve:
trarëve:
Izolimi
Izoliminën
nëntrarë:
trarë:

Lesh
Leshxhami
xhamiThermolan
ThermolanUnifit
UnifitTITI135
135U U
Lesh
Leshxhami
xhamiThermolan
ThermolanTITI435
435U U
prej
prejKnauf
KnaufInsulation
Insulation

2)2)

ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenën
nën

2)2)

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

Termoizolim
Termoizolim- Zgjidhje
- Zgjidhjepër
përrikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktiv
konstruktivekzistues
ekzistues- Testim
- Testimi detajuar
i detajuarEnEV
EnEV

Testim
Testimi detajuar
i detajuarEnEV
EnEV
(Testimi
(Testimii sasisë
i sasisësësënevojshme
nevojshmevjetore
vjetoretëtë
energjisë
energjisëprimare).
primare).
Testimi
Testimii detajuar
i detajuarEnEV
EnEVpërdoret
përdoretzakonisht
zakonisht
për
përobjekte
objektetëtëreja.
reja.Tek
Tekmarrja
marrjae emasave
masavepër
për
rikonstrukson
rikonstruksonkakakuptim
kuptimtestimi
testiminënërast
rastsese
elementët
elementët e e veçantë
veçantë konstruktivë
konstruktivë nuk
nuk i i
plotësojnë
plotësojnëkërkesat
kërkesate ee eproçesit
proçesittëtëtestimit
testimittëtë
komponentëve
komponentëvetëtëndërtimit,
ndërtimit,ose
osejanë
janëmbi
mbi
nivelin
nivelin e e kërkuar,
kërkuar, ose
ose nqs
nqs është
është e e
dëshirueshme
dëshirueshme një
një vlerësim
vlerësim energjitik
energjitik i i
ndërtesës
ndërtesësmbi
mbibazën
bazëne esasisë
sasisësësënevojshme
nevojshme
tëtëenergjisë
energjisëprimare
primareose
osenqs
nqskërkohet
kërkohettestimi
testimi
për
për shkak
shkak tëtë çertifikimit
çertifikimit tëtë detyrueshëm
detyrueshëm
energjitik.
energjitik.
NëNëndryshim
ndryshimnga
ngaproçesi
proçesii testimit
i testimittëtëkompokomponentëve
nentëvetëtëndërtimit
ndërtimit, duhet
, duhetqëqëgjatë
gjatëtestimit
testimit
tëtëdetajuar
detajuar EnEV
EnEV tëtëllogariten
llogaritensasitë
sasitëe e
nevojshme
nevojshmevjetore
vjetoretëtëenergjisë
energjisëprimare
primareQQ
P´´
P´´
dhe
dhei ihumbjeve
humbjevetermike
termikegjatë
gjatëtransmetimit
transmetimit
HH
mbështjellësessësëndërtesës.
ndërtesës.Këtu
Këtu
T’ T’tëtëmbështjellëses
lejohen
lejohentëtëtejkalohen
tejkalohenvlerat
vleratpërkatëse
përkatësemaksimaksimale
maletëtëlejuara
lejuarapër
përndërtim
ndërtimtëtëri riEnEV
EnEVgjatë
gjatë
rikonstruksionit
rikonstruksionitderi
derinënëmaksimalisht
maksimalisht40%.
40%.
Një
Njëpërjashtim
përjashtimnënërast
rastdevijimi
devijimitek
tekkërkesat
kërkesat
EnEV
EnEVpër
përvolumin
volumine endërtimit
ndërtimitmund
mundtëtëkërkokërkohet
hettek
tekautoritetet
autoritetetlokale.
lokale.
Marrja
Marrjaparasysh
parasyshe eurave
uravetermike
termike
NëNërast
rastsesedodotëtëzbatohet
zbatohettestimi
testimii isasisë
sasisë
vjetore
vjetoretëtëenergjisë
energjisëprimare,
primare,duhet
duhettëtëmerren
merren
parasysh
parasyshgjithashtu
gjithashtuurat
urate etermike
termikegjatë
gjatë
llogaritjes
llogaritjessësëHH
Nëlidhje
lidhjeme
mekëtë
këtënjë
njërolrol
T’.T’. Në
vendimtar
vendimtarkrahas
krahasgamës
gamëssësëkontrollit
kontrollittëtë
elementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëme
mevlerën
vlerëne etyre
tyre
përkatëse
përkatëse UU dhe
dhe përqindja
përqindja e e tyre
tyre nënë
sipërfaqen
sipërfaqentotale,
totale,luajnë
luajnëpara
parasësëgjithash
gjithash
zonat
zonate etyre
tyretëtëbashkimeve
bashkimevedhe
dhetëtëkapërcikapërcimeve.
meve.Efektet
Efektete eurave
uravetermike
termiketëtëformuara
formuara
nënëkëto
këtozona
zonaduhet
duhettëtëmerren
merrenparasysh
parasyshnënë

formën
formëne ehumbjeve
humbjevetermike
termikeekstra
ekstragjatë
gjatë
transmetimit.
transmetimit.
Ekzistojnë
Ekzistojnëtretremundësi
mundësipër
përmarrjen
marrjenparasysh
parasysh
tëtëurave
uravetermike
termikegjatë
gjatëllogaritjes
llogaritjessësëhumbhumbjeve
jevetermike
termikegjatë
gjatëtransmetimit:
transmetimit:
1 1Rritja
Rritjaafrofe
afrofee evlerës
vlerësUUtëtëelementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivëtëtëjashtë
jashtëme
me∆UWB
∆UWB=0,10
=0,10
W/(m²K)
W/(m²K)për
përtëtëgjithë
gjithëmbështjellësen
mbështjellësene e
ndërtesës,
ndërtesës,papamarrë
marrëparasysh
parasysh saktë
saktë- sisht
sishturat
urattermike.
termike.
Rritja
Rritjaafrofe
afrofee evlerës
vlerësUUtëtëelementëve
elementëve
konstruktiv
konstruktivtëtëjashtëm
jashtëmme
me∆U
∆U
0,15
WB
WB= =0,15
W/(m²K)
W/(m²K)për
përtëtëgjithë
gjithëmbështjellësen
mbështjellësene e
ndërtesës
ndërtesës, ,nqs
nqsmë
mëshumë
shumësese50%
50%e e
mureve
murevetëtëjashtme
jashtmeposedojnë
posedojnëizolim
izolimtëtë
brendshëm
brendshëmdhe
dhetavanet
tavanetqëqëlidhen
lidhenme
meato
ato
janë
janëmasive.
masive.
2 2Rritja
Rritjaafrofe
afrofee evlerës
vlerësUUme
me∆U
∆U
=0,05
WB
WB=0,05
W/(m²K)
W/(m²K)për
përtëtëgjithë
gjithëmbështjellësen
mbështjellësene e
ndërtesës,
ndërtesës,nqs
nqsdetajet
detajetjanë
janëplanifikuar
planifikuar
sipas
sipasDIN
DIN4108,
4108,aneksi
aneksi2.2.
3 3Testim
Testimi isaktë
saktëpër
përsecilën
secilënurë
urëtermike
termike
sipas
sipasDIN
DINVV1008-6:
1008-6:2003-06
2003-06
Këtu,
Këtu,proçesi
proçesii thjeshtëzuar
i thjeshtëzuar(pika
(pika1)1)mund
mundtëtë
sjellë
sjellënjë
njënënvlersim
nënvlersimtëtëkonsiderueshëm
konsiderueshëmtëtë
cilësisë
cilësisëtermike
termiketëtëndërtesës,
ndërtesës,ndërkohë
ndërkohëqëqë
varianti
variantii itretë
tretëkushtëzon
kushtëzonnje
njeshpenzim
shpenzimtëtë
madh
madh gjatë
gjatë planifikimit.
planifikimit. Për
Për këtë
këtë arsye
arsye
parapëlqehet
parapëlqehetrruga
rrugae eklasifikimit
klasifikimittëtëbashkibashkimeve
mevesipas
sipasaneksit
aneksit2 2ose
osesipas
sipaspikës
pikës2,2,
klasifikim
klasifikimaforfe.
aforfe.
Për
Për tëtë pasur
pasur nënë dispozicion
dispozicion zgjidhje
zgjidhje
optimale
optimaleqëqënënëstadin
stadine eplanifikimit
planifikimit, ,janë
janë
paraqitur
paraqitur nënë këtë
këtë broshurë
broshurë detaje
detaje për
për
izolimin
izolimin termik
termik tëtë brendshëm
brendshëm dhe
dhe tëtë
jashtëm,
jashtëm,tëtëcilat
cilattregojnë
tregojnëmarrjen
marrjene emasave
masave
konstruktive
konstruktivepër
përtëtëminimizuar
minimizuarefektet
efektete e
urave
uravetermike.
termike.

Këto
Këto kërkojnë
kërkojnë vazhdimisht
vazhdimisht përdorimin
përdorimin e e
zgjidhjeve
zgjidhjevetëtërikonstruksionit
rikonstruksionitnga
ngatabela
tabelae e
proçeseve
proçesevetëtëelementeve
elementevekonstruktivë
konstruktivëpër
për
fushat
fushat e e elementëve
elementëve konstruktivë
konstruktivë tëtë
jashtëm.
jashtëm.Kjo
Kjoi referohet
i referohetgjithashtu
gjithashtuedhe
edhetëtë
dhënave
dhënavenënëskicat
skicatpër
përtrashësinë
trashësinëd,d,llojin
llojin
dhe
dhetransmetimit
transmetimittermik
termik λ λtëtëkërkuar
kërkuartëtë
shtresës
shtresësizoluese
izoluesenga
ngatëtëdhënat
dhënate etabelës.
tabelës.
Në
Nërast
rastsesekihen
kihenkujdes
kujdestëtëgjitha
gjithatëtëdhënat
dhënat
e e tabelës
tabelës dhe
dhe merren
merren tëtë gjitha
gjitha masat
masat
konstruktive
konstruktive tëtë skicave,
skicave, plotesohet
plotesohet
manifesti
manifestii iekuivalencës
ekuivalencëssipas
sipasDIN
DIN4108
4108
aneksi
aneksi 2 2 dhe
dhe humbjet
humbjet termike
termike gjatë
gjatë
transmetimit
transmetimit nënë zonat
zonat e e urave
urave termike
termike
mund
mundtëtëllogariten
llogaritensipas
sipasnjë
njërritje
rritjeafrofe
afrofetëtë
reduktuar
reduktuar (∆U
(∆U
-Vlerë).
-Vlerë).
Njëkohësisht
Njëkohësisht
WB
WB
plotësohen
plotësohen edhe
edhe kërkesat
kërkesat minimale
minimale tëtë
temperaturave
temperaturavetëtësipërfaqeve
sipërfaqeveanësore
anësoredhe
dhe
nënëdisa
disaraste
rasteedhe
edhetejkalohen,
tejkalohen,çfarë
çfarësjell
sjell
krahas
krahaspërmirësimeve
përmirësimeveenergjitike
energjitikegjithashtu
gjithashtu
edhe
edhenjë
njërritje
rritjetëtëndjenjës
ndjenjëssësërehatisë.
rehatisë.
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Manifesti
Manifestii ekuivalencës
i ekuivalencës(prova
(provae ebarazisë
barazisë
sipas
sipasaneksit
aneksit2 2tëtënormës
normësDIN
DIN4108.
4108.
Shpesh
Shpesh për
për elementët
elementët konstruktivë
konstruktivë dhe
dhe
bashkimet
bashkimete embështjellëses
mbështjellësessësëndërtesës
ndërtesës
nuk
nukështë
ështëe emundur
mundurasasnjë
njëklasifikim
klasifikimi i
principeve
principevebazë
bazëdhe
dheasasnjë
njëpërputhje
përputhjee e
dimensioneve
dimensionevetëtëelementit
elementitkonstruktiv
konstruktivdhe
dhee e
karakteristikave
karakteristikavetëtëmaterialit
materialit me
mezgjidhjet
zgjidhjete e
klasifikuara
klasifikuaratëtëmarra
marranga
ngaaneksi
aneksi2.2.Për
Përkëtë
këtë
arsye
arsye ekziston
ekziston mundësia
mundësia e e vërtetimit
vërtetimit tëtë
cilësisë
cilësisëtermike
termiketëtëzbatuar
zbatuarsipas
sipasnjë
njëtrajtimi
trajtimi
tëtë barazisë.
barazisë. Barazia
Barazia (ekuvalenca)
(ekuvalenca) është
është
dhëne
dhëneatëhere,
atëhere,nënëqoftë
qoftëseseose
oserezistencat
rezistencate e
transmetimit
transmetimittermik
termike esecilës
secilësprej
prejshtresave
shtresave
janë
janë ekuivalente,
ekuivalente, ose
ose koeficienti
koeficienti i i
transmetimit
transmetimitgjatësor
gjatësortëtëelementit
elementitnënëfjalë,
fjalë,
maksimalisht
maksimalishttëtëvërtetojë
vërtetojësecilat
secilatvlerë
vlerëkufi
kufitëtë
nënëdetajet
detajete ezbatura
zbaturaaty
atytëtëpërcaktuara
përcaktuaranënë
aneksin
aneksin2 2

3939

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

Termoizolim
Termoizolim- Zgjidhje
- Zgjidhjepër
përrikonstruksionin
rikonstruksionine eelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëekzistuese
ekzistuese

Parathënie
Parathëniepër
përtermoizolimin
termoizolimine ebrendbrendshëm
shëmdhe
dhetëtëjashtëm.
jashtëm.
KyKykapitull
kapitullpërmban
përmbanbazat
bazate erëndësishme
rëndësishmetëtë
planifikimit
planifikimitdhe
dhezbatimit
zbatimittëtëtermoizolimit
termoizolimittëtë
brendshëm
brendshëm dhe
dhe tëtë jashtëm
jashtëm duke
duke marrë
marrë
parasysh
parasyshurat
urattermike.
termike.
NëNëkëtë
këtëkapitull
kapitullparaqitjet
paraqitjetbazë
bazëtëtëtreguara,
treguara,
shërbejnë
shërbejnësisindihmë
ndihmëpër
përplanifikimin
planifikimindhe
dhe

zbatimin
zbatimine etermoizolimit
termoizolimittëtëbrendshëm
brendshëmdhe
dhe
tëtë jashtëm.
jashtëm. Ndërkohë
Ndërkohë i i kushtohet
kushtohet një
një
rëndësi
rëndësitëtëmadhe
madheqëqëndikimi
ndikimii urave
i uravetermike
termike
tëtëminimizohet
minimizohetnëpërmjet
nëpërmjetmarrjes
marrjessësëmasave
masave
tëtëpërshtatshme
përshtatshmekonstruktive.
konstruktive.
DoDotëtëpërshkrohun
përshkrohunkufizimet
kufizimettipike
tipikestrukturstrukturore
orepas
pasrikonstruksionit.
rikonstruksionit.
Këto
Këtojanë
janëparaqitur
paraqiturmënyrë
mënyrëtëtëtillë,
tillë,qëqëtëtë

mund
mundtëtëpërdoren
përdorensisiekuivalente
ekuivalentee eDIN
DIN4108
4108
aneksi
aneksi2 2sipas
sipasrregullores
rregulloressësëkursimit
kursimittëtë
energjisë
energjisëEnEV
EnEVme
merritjen
rritjene ereduktuar
reduktuartëtë
vlerës
vlerësUUme
mevlerën
vlerëne epërmirësuar
përmirësuartëtëurave
urave
=
=
0,05
0,05
(W/m²K)
(W/m²K)
gjatë
gjatë
zbatimit
zbatimit
termike
termike∆U
∆U
WB
WB
tëtëbashkimeve
bashkimevetëtëklasifikuara.
klasifikuara.

Shpjegime
Shpjegimetëtësimboleve
simbolevenënëparaqitjet
paraqitjetbazë
bazë

Konformitet
KonformitetDIN
DIN4108
4108Aneksi
Aneksi2 2
TëTëgjitha
gjithaparaqitjet
paraqitjetbazë,
bazë,tëtëcilat
cilatnënëvijim
vijimqëqëdodo
merren
merrensisishembull,
shembull,janë
janëtëtëoptimizuara
optimizuaratermetermetikisht
tikishtnga
ngakëndvështrimi
këndvështrimii iurave
uravetermike.
termike.
Zgjidhjet
Zgjidhjete ebashkimeve
bashkimevetëtëparaqitura
paraqiturajanë
janë
konform
konformDIN
DIN4108
4108Aneksi
Aneksi2.2.Nuk
Nukduhet
duhettëtë
kryhet
kryhetndonjë
ndonjëprovë
provëe eveçantë.
veçantë.Vlera
Vlera∆U
∆U
WB
WB
lejohet
lejohettëtëllogaritet
llogaritetme
me0,05
0,05W/(m²K).
W/(m²K).

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

4040

Konformiteti
KonformitetiDIN
DIN4108
4108Aneksi
Aneksi2:2:
Konstruksionet
Konstruksionetose
osesituata
situatamontimi,
montimi,tëtë
cilat
cilati korrespondojnë
i korrespondojnëudhëzimeve
udhëzimevetëtëDIN
DIN
4108
4108Aneksi
Aneksi2 2ose
osepërpëratoatoqëqëu uzbatua
zbatua
manifesti
manifestii ekuivalencës.
i ekuivalencës.

Temperutra
Temperutrae esipërfaqes
sipërfaqes
Zonat
Zonat e e shënuara
shënuara nënë vizatimet
vizatimet me
me θsiθsi

tregojnë
tregojnëtemperaturën
temperaturënlokale
lokalemë
mëtëtëulët
ulëttëtë
sipërfaqes,
sipërfaqes,por
porato
atoarrijnë
arrijnëqartë
qartëvlera
vleramë
mëtëtë
larta
lartasesesasa12,6
12,6°C°Csiçsiçkërkohen
kërkohennënëDIN
DIN
4108-2.
4108-2.

sisi
Temperatura
Temperaturae esipërfaqes
sipërfaqes 12,6
12,6°C:
°C:
Kërkesat
Kërkesatplotësohen
plotësohensipas
sipasDIN
DIN4108-2
4108-2

Pikë
Pikëreferimi
referimi

A AW
A AW
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Dimensionet
Dimensionetreferuese
referuesedhe
dhepikat
pikate ereferencës
referencës më
mëshumë
shumëelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëdhe
dhekështu
kështu
Për
Për mbështjellëset
mbështjellëset e e ndërtesave
ndërtesave me
me nuk
nukduhet
duhetti tikorrespondojë
korrespondojëdimensioneve
dimensioneve
transmetim
transmetim termik
termik mund
mund tëtë llogaritet
llogaritet reale
reale tëtë elementeve
elementeve konstruktivë.
konstruktivë. Nëse
Nëse
sipërfaqja
sipërfaqjaperimetrale
perimetraleAApërmes
përmesdimensiondimension- këndet
këndet“imagjinare”
“imagjinare”tëtëelementëve
elementëvekonstrukkonstrukeve
evetëtëjashtme
jashtmeose
osetëtëbrendshme
brendshme(hapësirë
(hapësirë tivë
tivënuk
nukqëndrojnë
qëndrojnënënënjë
njëlinjë,
linjë,por
porpërkunpërkundrite)
drite)e esecilit
secilitprej
prejelementeve
elementevekonstruktiv.
konstruktiv.NëNë drazi
draziqëndrojne
qëndrojnenënëkënd
këndtëtënjëra
njëratjetrës
tjetrës(p.sh
(p.sh
këtë
këtëkontekst
kontekstflitet
flitetpër
përdimensionet
dimensionetreferuese
referuese këndi
këndii ndërtesës),
i ndërtesës),atëhere
atëherepika
pikae eprerjes
prerjessësë
tëtëjashtme
jashtmedhe
dhetëtëbrendshme.
brendshme.Për
Përprovën
provën tyre
tyrequhet
quhetpikë
pikëreferuese.
referuese.Zgjedhja
Zgjedhjae evendovendoEnEV
EnEVsupozojmë
supozojmëpërdorimin
përdorimine edimensioneve
dimensioneve dhjes
dhjessësëdimensionit
dimensionitreferues
referuesdhe
dhepikës
pikëssësë
jashtme
jashtmereferuese
referuesedhe
dhepër
përkëtë
këtëarsye
arsyenënë referencës
referencëskanë
kanënjë
njëndikim
ndikimtëtëmadh
madhtek
tek
paraqitjet
paraqitjetbazë
bazëvijuese
vijuesedodotëtëpërdoret
përdoretkyky madhësia
madhësiae ekoeficientit
koeficientittëtëtransmetimit
transmetimittermik
termik
dimension
dimensionreferuese.
referuese.Seria
Seriae edimensioneve
dimensioneve gjatësor
gjatësor(urë
(urëtermike).
termike).Vetëm
Vetëmnënërast
rastseseato
ato
specifikon
specifikonkëtu
këtudimensionet
dimensionete ellogaritura
llogarituratëtë
zbatohen
zbatohennënëdetajet,
detajet,bazuar
bazuar referencave
referencavetëtë
elementit
elementitkonstruktiv
konstruktivqëqëdodotëtëzbatohet
zbatohetnënë dhëna
dhënanënëllogaritjen
llogaritjene etermoizolimit,
termoizolimit,athëhere
athëhere
planin
planine evizatimeve.
vizatimeve.Seria
Seriae edimensioneve
dimensioneve edhe
edhedeklarata
deklaratae eekuivalencës
ekuivalencëssipas
sipasaneksit
aneksit2 2
mund
mundtëtëmbivendosen
mbivendosenzonat
zonate ebashkimeve
bashkimevetëtë tëtëDIN
DIN4108
4108kakavlerë.
vlerë.

Shembull
Shembullkënd
këndndërtese
ndërtese

AAAW
AW

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksioninënëelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues

Izolimi
Izolimii brendshëm
i brendshëm
Fushat
Fushate ezbatimit
zbatimittëtëizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëm
Izolimi
Izolimi i i brendshëm
brendshëm përshtatet
përshtatet për
për
përmirësimin
përmirësimin energjitik
energjitik tëtë elementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm,
jashtëm,veçanërisht
veçanërishtpër
për
aspektet
aspektete emëposhtme:
mëposhtme:
Fasadaështë
ështënën
nënmbrojtjen
mbrojtjene emonumonu■■Fasada
menteve
mentevetëtëkulturës
kulturësose
osetiparet
tiparetdesign
designtëtë
fasadës
fasadësduhet
duhetqëqëtëtëmbeten
mbeten(fasada
(fasadae e
dukshme
dukshme fabrike
fabrike relike,
relike, fasadë
fasadë druri,
druri,
fasadë
fasadëe eventiluar).
ventiluar).
Përshkak
shkaktëtëndërtimit
ndërtimitkallkan
kallkansisidhe
dhetëtë
■■Për
distancës
distancëstëtëvogël
vogëlndëmjet
ndëmjetndërtesave,
ndërtesave,
izolimi
izolimi i i jashtëm
jashtëm nuk
nuk është
është gjithnjë
gjithnjë i i
mundur.
mundur.
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■■Marrja
Marrjae emasave
masaveizoluese
izoluesemund
mundtëtëzbatozbatohet
hetvetëm
vetëmnënëbanesa
banesaapo
apoambjente
ambjentetëtë
veçanta.
veçanta.
Nësezbatohet
zbatohetnjë
njëshndërim
shndërimi ambjenteve
i ambjenteve
■■Nëse
tëtë bodrumit
bodrumit për
për qëllime
qëllime banimi
banimi dhe
dhe
argëtimi
argëtimi
Njëndërtesë
ndërtesëpërdoret
përdoretvetëm
vetëmnënëmënyrë
mënyrëtëtë
■■Një
përkohshme
përkohshmesisidhe
dheambjentet
ambjentetngrohen
ngrohenmë
më
shpejt
shpejtme
menjë
njëtermoizolim
termoizolimtëtëbrendshëm,
brendshëm,
pasi
pasinuk
nuknevojiten
nevojitentëtëngrohen
ngrohenmë
mëparë
parë
elementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëmasivë
masivëtëtëjashtëm,
jashtëm,
kështu
kështundërtesa
ndërtesaose
oseambjentet
ambjentetnënëveçanti
veçanti
mund
mundtëtëpërdoren
përdorenpërkohësisht
përkohësishtdhe
dhetëtë
ngrohen,
ngrohen,papaqenë
qenëe enevojshme
nevojshmekohë
kohëe e
ndërmjetme
ndërmjetmee egjatë
gjatëpër
përngrohje.
ngrohje.
Rikonstruksionii elementëve
i elementëvekonstruktivë,
konstruktivë,
■■Rikonstruksioni
sipërfaqja
sipërfaqja e e tëtë cilave
cilave për
për shkak
shkak tëtë
temperaturës
temperaturëssësëulët
ulëttëtësipërfaqes
sipërfaqesjanë
janëpak
pak
tëtërehatshme,
rehatshme,mund
mundtëtëshfaqë
shfaqëkondesime
kondesime
etj.
etj.Nëpërmjet
Nëpërmjetizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëmrritet
rritet
temperatura
temperaturae esipërfaqeve
sipërfaqevetëtëbrendshme
brendshme
e eelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm.
jashtëm.

Objekt
Objektbanimi
banimidhe
dhebiznesi
biznesimonument
monumentkulture
kulturenënëWiesbaden
Wiesbaden
Projekti:
Projekti:Arkitekt
ArkitektKlaus
KlausW.W.Thomas,
Thomas,Rheinböllen
Rheinböllen

4141

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionii elementëve
i elementëvekonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues
Knauf
KnaufInTherm
InThermpllakë
pllakëtermike
termike/ Knauf
/ KnaufInTherm
InThermpllakë
pllakëizoluese
izoluesenënëformë
formëpyke
pyke

Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
Mënyrat
Mënyrate ezbatimit
zbatimit
Izolimi
Izolimii ibrendshëm
brendshëmi imureve
murevetëtëjashtme
jashtme
mund
mund tëtë zbatohet
zbatohet sipas
sipas mënyrave
mënyrave tëtë
mëposhtme:
mëposhtme:
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Pllakat
Pllakattermike
termike
Këto
Këtoelemente
elementepërbëhen
përbëhenprej
prejpllakave
pllakavetëtë
gipsit,
gipsit,tëtëcilat
cilatzakonisht
zakonishtjanë
janëtëtëngjitur
ngjiturme
me
një
njështresë
shtresëizoluese
izolueseprej
prejpambuku
pambukumineralmineralose
osepolisteroli.
polisteroli.Këto
Këtoduhet
duhetti tikorrespondojnë
korrespondojnë
Normave
NormaveDIN
DINEN
EN13950
13950ose
oseDIN
DIN18184.
18184.NëNë
varësi
varësi tëtë kërkesave
kërkesave fiziko-ndërtimore,
fiziko-ndërtimore,
ndërmjet
ndërmjetpllakës
pllakëssësëgipsit
gipsitdhe
dheshtresës
shtresës
izoluese
izoluese vendoset
vendoset një
një shtresë
shtresë avullavullfrenuese.
frenuese. Pllakat
Pllakat termike
termike fiksohen
fiksohen mbi
mbi
elementin
elementinkonstruktiv
konstruktivnëpërmjet
nëpërmjetngjitësit
ngjitësit
ngjitësit
ngjitësit(Perlfix).
(Perlfix).
Veshje
Veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksiontëtëpafiksuar
pafiksuar
KyKyelement
elementpërbëhet
përbëhetnga
ngapllakë
pllakënjë
njëgipsi
gipsi
konstruksion,
konstruksion, shtresë
shtresë izoluese
izoluese dhe
dhe nënë
varësi
varësitëtëkërkesave
kërkesavefiziko-ndërtimore
fiziko-ndërtimoreprej
prej
një
njështrese
shtreseavull-freuese,
avull-freuese,e ecila
cilavendoset
vendoset
pas
pasanës
anëssësëbrendshme
brendshmetëtëveshjes
veshjesme
me
pllakë.
pllakë. Konstruksioni
Konstruksioni përbëhet
përbëhet prej
prej
profileve
profilevemetalike.
metalike.AiAimontohet
montohetpara
paramurit
murit
tëtëjashtëm
jashtëmdhe
dhenuk
nukfiksohet.
fiksohet.

Veshje
Veshjeme
mekonstruksion
konstruksiontëtëfiksuar
fiksuar
KyKy element
element i i korrespondon
korrespondon nënë montim
montim
veshjes
veshjes sësë murit
murit me
me konstruksion
konstruksion tëtë
pafiksuar.
pafiksuar. Por
Por sisi ndryshim,
ndryshim, kyky element
element
fiksohet
fiksohetnënëdisa
disapika
pikanënëmurin
murine ejashtëm
jashtëmtëtë
ndërtesës
ndërtesësekzistuese.
ekzistuese.
Elementët
Elementëte eveçantë
veçantëpër
përzonat
zonate eurave
urave
termike
termike
Elementët
Elementët izolues
izolues nënë formë
formë pyke
pyke për
për
shpatullimet
shpatullimete esipërme
sipërmetëtëdritareve
dritarevedhe
dhepër
për
këndet
këndete ejashtme
jashtmesisiplotësime
plotësimeopsionale
opsionale
për
përsuvatimin
suvatimine ethatë
thatëme
mepllaka
pllakatermike
termikedhe
dhe
veshjen
veshjene emurit
muritme
mekonstruksion.
konstruksion.

4242

Element
Elementizoluese
izolueseKnauf
KnaufInTherm
InTherm

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues

Izolimi
Izolimii brendshëm
i brendshëm
Materiale
Materialetermoizoluese
termoizoluese
Sipas
Sipasnormës
normësgjermane
gjermanetëtëzbatimit
zbatimitDIN
DIN
4108-10
4108-10përshatet
përshatetpër
përizolimin
izolimine ebrendbrendshëm
shëmtëtëmureve
murevetëtëjashtme
jashtmetipi
tipii zbatimit
i zbatimitWI.
WI.
SiSi materiale
materiale termoizoluese
termoizoluese nënë këtë
këtë
broshurë
broshurëvijnë
vijnënënëpërdorim:
përdorim:
Materialeizoluese
izolueseprej
prejpambuku
pambukumineral
mineral
■■Materiale
me
mevlera
vleratëtëvlerësuara
vlerësuaratëtëaftësisë
aftësisësësë
përcjellshmërisë
përcjellshmërisëtermike
termikeλ λ= =0,04
0,04W(mK)
W(mK)
sipas
sipasDIN
DINEN
EN13162:
13162:2006-06
2006-06për
përveshjen
veshjen
e emurit
muritme
mekonstruksion
konstruksiondhe
dhe

jashtë
jashtë
Shi
Shii pjerrët
i pjerrët

brenda
brenda

Lagështi
Lagështiajri,
ajri,
Avull
Avull

Ujë
Ujëi spërkatur
i spërkatur

Materialeizoluese
izolueseprej
prejEPS
EPS(polisteroli)
(polisteroli)
■■Materiale
sipas
sipasDIN
DINEN
EN13163:
13163:2001-10
2001-10me
mevlera
vleratëtë
vlerësuara
vlerësuaratëtëpërcjellshmërisë
përcjellshmërisëtermike
termikeλ λ= =
0,032
0,032W((mK)
W((mK)sipas
sipasLiçencës
Liçencëssësëinspektioinspektioriatit
riatit tëtë përgjithshëm
përgjithshëm tëtë ndërtimit
ndërtimit për
për
shtresën
shtresën izoluese
izoluese tëtë pllakave
pllakave termike
termike
Knauf
KnaufInTherm.
InTherm.
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Mbrojtja
Mbrojtjanga
ngalagështia
lagështia
Për
Përtutumbrojtur
mbrojturnga
ngakrijimi
krijimii ikondesimit
kondesimitnënë
sipërfaqet
sipërfaqete eelementeve
elementevekonstruktivë,
konstruktivë,është
është
e edomosdoshme,
domosdoshme,qëqëtek
tekmarrja
marrjae emasave
masavepër
për
izolimin
izolimin e e brendshëm,
brendshëm, aty
aty kuku është
është e e
nevojshme,
nevojshme, tëtë vendoset
vendoset një
një shtresë
shtresë
difuzuese-frenuese
difuzuese-frenuese me
me qëndrueshmëri
qëndrueshmëri tëtë
përshtatshme
përshtatshmenga
ngadifuzioni
difuzionii iavujve.
avujve.Për
Për
këtë,
këtë,nënërradhë
rradhëtëtëparë
parëjanë
janëtëtëpërshtatshme
përshtatshme
shtresat
shtresatplastike
plastike(plasmas).
(plasmas).Sipas
Sipasrregullores
rregulloressësë
mbrojtjes
mbrojtjesnga
ngalagështia
lagështiandiqen
ndiqenkushtet
kushtetbazë
bazë
sipas
sipasDIN
DIN4108-3
4108-3(Proçesi
(ProçesiGlaser).
Glaser).Për
Përnjë
një
kontroll
kontroll tëtë saktë
saktë përdoren
përdoren programet
programet e e
simulimit
simulimit me
me ndihmen
ndihmen e e kompjuterit.Për
kompjuterit.Për
zgjidhjet
zgjidhjete erikonstruksionit
rikonstruksionittëtëparaqitura
paraqituranënë
tabelën
tabelënfaqe
faqe35,
35,u uzbatuan
zbatuankëto
këtollogaritje
llogaritjedhe
dhe
u u vendosen
vendosen përcaktimet
përcaktimet mbi
mbi frenimin
frenimin e e
avullit.
avullit.
Bazë
Bazëe ekëtyre
këtyrellogaritjeve
llogaritjevehigrotemike
higrotemikejanë
janë

treguesit
treguesitfiziko-ndërtimorë
fiziko-ndërtimorëtëtëmaterialit
materialittëtë
produkteve
produkteveKnauf,
Knauf,për
përtëtëcilat
cilatpërcaktimet
përcaktimete e
tabelës
tabelësvlejnë
vlejnëvetëm
vetëmpër
përpërdorimin
përdorimine ekëtyre
këtyre
produkteve.
produkteve.
Nëpërmjet
Nëpërmjetjojoizolimit
izolimitnga
ngaajri
ajri(konveksion)
(konveksion)
mund
mundtëtëkrijohen
krijohensasi
sasimë
mëtëtëmëdha
mëdhakondenkondensimi
simisesesasanëpërmjet
nëpërmjetdifuzionit.
difuzionit.Për
Përkëtë
këtë
arsye
arsyeduhen
duhenparandaluar
parandaluarnënëmënyrë
mënyrëefektive
efektive
rrymat
rrymatnga
ngaprapa
prapaizolimit
izolimitnëpërmjet
nëpërmjetbashkibashkimeve
meveizoluese
izoluesetëtëvazhdueshme
vazhdueshmetëtështresave
shtresave
ajër-izoluese
ajër-izoluese (hermetike)
(hermetike) nënë elementet
elementet
konstruktivë
konstruktivë nënë kufi
kufi tëtë një
një njëra-tjetrës.
njëra-tjetrës.
(Zbatimi
(Zbatimisipas
sipasDIN
DIN4108-7).
4108-7).
Zonat
Zonate edepërtimit
depërtimittëtëajrit
ajritduhet
duhetgjithashtu
gjithashtutëtë
ngjiten
ngjitenhermetikisht.
hermetikisht. Kutitë
Kutitëelektrike
elektrikedhe
dhe
rrjeti
rrjetii iinstalimeve
instalimeveduhet
duhettëtëmontohen
montohennënë
mënyrë
mënyrëhermetike
hermetikeose
oseparapëlqehet
parapëlqehetqëqënënë
zonën
zonëne einstalimeve
instalimevetëtëvendosen
vendosenshtresa
shtresa
izoluese
izoluesenga
ngaajri.
ajri.
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues- Izolim
- Izolimi brendshëm
i brendshëm

Veçanërisht
Veçanërishte erëndësishme
rëndësishmetek
tekizolimi
izolimii i
brendshëm
brendshëm

Kriteret
Kriterete emëposhtme
mëposhtmeduhet
duhetndiqen
ndiqengjatë
gjatë
marrjes
marrjessësëmasave
masavetëtëizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëm

Hermetizimi
Hermetizimi
Muri i i jashtëm
jashtëm duhet
duhet tëtë jetë
jetë i i thatë
thatë
TëTë parandalohen
parandalohen rrymat
rrymat prapa
prapa niveleve
niveleve ■■Muri
(shtresat
(shtresat
izoluese
izoluese
horizontale
horizontale
dhe
dhe
izoluese
izoluese(konvenksion)
(konvenksion)(shiko
(shikogjithashtu
gjithashtufaqe
faqe
vertikale
vertikaleqëqënuk
nukpriten).
priten).
43).
43).
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Shtresat
Shtresatdifuzuese-frenuese
difuzuese-frenuese
NëNëskicat
skicatkryesore
kryesoretëtëtreguara
treguaramë
mëposhtë
poshtë
nuk
nukjanë
janëparaqitur
paraqiturshtresat
shtresatavull-frenuese.
avull-frenuese.
Domosdoshmëria
Domosdoshmëriapër
përvendosjen
vendosjene eshtresave
shtresave
avull-frenuese
avull-frenueseduhet
duhetgjithmonë
gjithmonëtëtëtestohet
testohet
dhe
dheprovohet
provohetnënëmënyrë
mënyrëkompjuterike
kompjuterikepër
për
secilin
secilin rast
rast (shembuj
(shembuj zgjidhjesh
zgjidhjesh shiko
shiko
Tabelën
Tabelënfaqe
faqe35).
35).Shtresat
Shtresatavull-frenuese
avull-frenuese
duhet
duhet tëtë vendosen
vendosen përpara
përpara shtresës
shtresës
izoluese
izoluese dhe
dhe mundësisht
mundësisht papa boshlliqe.
boshlliqe.
Trajtimi
Trajtimi profesional
profesional i i saktë
saktë i i zonave
zonave tëtë
bashkimit
bashkimitduhet
duhettëtëzgjidhet
zgjidhetnga
ngaprojektuesi
projektuesi
nënë varësi
varësi tëtë kushteve
kushteve lokale.
lokale. Shtresat
Shtresat

Tekmuret
muretekzistuese
ekzistuesendoshta
ndoshtaduhet
duhettëtë
■■Tek
largohen
largohen shtresat
shtresat difuzuese-frenuese
difuzuese-frenuese
(p.sh
(p.shbojë
bojëvaji)
vaji)apo
apotëtëperforohen.
perforohen.

avull-frenuese
avull-frenueseduhet
duhettëtëvendosen
vendosenhermeti
hermeti- kisht
kishttek
tekelementet
elementetkonstruktivë
konstruktivëkufitar.
kufitar.

rastsesemuri
muriekzistues
ekzistuesvuan
vuannga
nga
■■NëNërast
lagështia/myku,
lagështia/myku,duhet
duhetqëqëmë
mëparë
parëtëtë
kryhet
kryhetnjë
njëtharje
tharjedhe
dherikonstruksion
rikonstruksioni i

Mbrojtja
Mbrojtjanga
ngashiu
shiurrebesh
rrebesh
Mbrojtja
Mbrojtjanga
ngashiu
shiume
merrebesh
rrebeshduhet
duhettëtëjetë
jetë
funksionale,
funksionale,për
përndryshe
ndrysheduhet
duhettëtëtestohet
testohetme
me
kompiuter
kompiuterbilanci
bilancii lagështisë
i lagështisënënëmur.
mur.ZgjidhZgjidhjetjete erikonstruksionit
rikonstruksionittëtëparaqitura
paraqituranënëtabelën
tabelën
(faqe
(faqe35),
35),presupozojnë
presupozojnënjë
njëmbrojtje
mbrojtjefunsionfunsionale
alenga
ngashiu
shiume
merrebesh.
rrebesh.

Veçanërishtduhet
duhettëtëpalnifikohet
palnifikohetme
me
■■Veçanërisht
kujdes
kujdesmarrja
marrjae emasave
masavepër
përizolimin
izolimine e
brendshëm
brendshëm tëtë mureve
mureve tëtë jashtme
jashtme tëtë
karabinasë,
karabinasë,nënëmënyrë
mënyrëqëqëtëtëeleminohen
eleminohen
dëmet
dëmet nga
nga lagështia
lagështia sidomos
sidomos nënë
konstruksionet
konstruksionetsensibël.
sensibël.Ketu
Ketujanë
janëpër
përtutu
marrë
marrëparasysh
parasyshkëshillimet
këshillimete ebuletinit
buletinit
teknik
teknik WTA
WTA “marrja
“marrja e e masave
masave për
për
izolimin
izolimine ebrendshëm”.
brendshëm”.

murit
muritdhe
dhemë
mëpas
pastëtëvendoset
vendosetizolimi
izolimii i
brendshëm.
brendshëm.

Udhëzime
Udhëzimembi
mbizbatimin
zbatimindhe
dhekonstruksionin
konstruksionin
Për
Për eleminimin
eleminimin dhe
dhe reduktimin
reduktimin e e urave
urave
termike
termike duhet
duhet tëtë ndiqen
ndiqen udhëzimet
udhëzimet e e
mëposhtme:
mëposhtme:
Shtresatizoluese
izolueseduhet
duhetmundësisht
mundësishttëtë
■■Shtresat
vendosen
vendosenpapandërprerje;
ndërprerje;
Profilet metalike
metalike tëtë montohen
montohen papa u u
■■Profilet
fiksuar
fiksuarnënëmurin
murine ejashtëm;
jashtëm;
Hapësirandërmjet
ndërmjetprofileve
profilevedhe
dhemurit
murittëtë
■■Hapësira
jashtëm
jashtëmtëtëizolohet
izolohetkrejtësisht.
krejtësisht.
mënjanohetkontakti
kontaktii pllakave
i pllakavetëtëgipsit
gipsit
■■TëTëmënjanohet
me
meelemetët
elemetëtkonstruktivë
konstruktivëtëtëjashtëm;
jashtëm;
Murete ebrendshme
brendshmeqëqëpriten
pritenme
memuret
murete e
■■Muret
jashtme
jashtmetëtëmos
moslidhen
lidhendirekt
direktme
meto,to,por
por
nëpërmjet
nëpërmjetnjë
njëveshje
veshjemuri
murime
mekonstrukkonstruksion
sion tëtë pandërprerë
pandërprerë ose
ose një
një shtrese
shtrese
termoizoluese.
termoizoluese. NëNë rast
rast sese kërkohet
kërkohet
zëizolim,
zëizolim,pllakat
pllakate egipsit
gipsitduhet
duhettëtëpriten
pritennënë
bashkim.
bashkim.
Gjatëbashkimit
bashkimittëtësoletës
soletësose
osemureve
mureve
■■Gjatë
masive
masivendarëse,
ndarëse,vendosen
vendosenelementë
elementëose
ose
shirita
shirita izolues
izolues tëtë tjerë
tjerë ose
ose elementi
elementi
konstruktiv
konstruktiv i i bashkuar
bashkuar izolohet
izolohet
plotësisht.
plotësisht.
Shpatullate edritares
dritaresizolohen
izolohennënëtëtëgjithë
gjithë
■■Shpatullat
perimetrin,
perimetrin,nënëmënyrë
mënyrëqëqëtëtëeleminohet
eleminohet
krijimi
krijimii kondesimit
i kondesimitdhe
dhei mykut.
i mykut.

Prerje
Prerjehorizontale
horizontale

Bashkim
Bashkimi pllakave
i pllakave- pllaka
- pllakatermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm

Izolimi
Izolimingjishet
ngjishet
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Stukim
Stukimhermetik
hermetiki fugave
i fugave

Zgjidhjet
Zgjidhjetkonstruktive
konstruktivetëtëparaqitura
paraqituranënëkëtë
këtë
broshurë
broshurëjanë
janëshembuj
shembujdhe
dhevlejnë
vlejnëvetëm
vetëm
për
përsituatën
situatëne ebashkimit
bashkimittëtëtreguar
treguardhe
dhe
shërbejnë
shërbejnësisiorientim
orientimi përgjithshëm.
i përgjithshëm.
NëNërast
rastsesekemi
kemidevijime
devijimenga
ngakushtet
kushtete e
dhëna,
dhëna,dizenjimi
dizenjimii ikonstruksionit
konstruksionittëtëurave
urave
termike
termikeduhet
duhettëtëtestohet,
testohet,tëtërivlerësohet
rivlerësohetdhe
dhe
eventualisht
eventualishttëtërillogaritet
rillogaritetnga
nganjë
njëprojekprojektues
tuesprofesionist.
profesionist.
Zgjidhjet
Zgjidhjete ebashkimeve
bashkimevetëtëtreguara
treguaranënëvijim
vijim
janë
janëparaqitje
paraqitjebazë.
bazë.Detajet
Detajete ezbatimit
zbatimitsisi
p.sh
p.shfiksimet
fiksimetnuk
nukjanë
janëtreguar.Orientuese
treguar.Orientuese
për
përdetaje
detajeplotësuese
plotësuesejanë
janëtëtëdhënat
dhënatnënë
Prospektet
Prospektet teknike
teknike Knauf
Knauf nënë versionin
versionin
aktual.
aktual.

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues

Izolimi
Izolimii brendshëm
i brendshëm

Prerje
Prerjevertikale
vertikale

Mure
Muretëtëjashtme
jashtmeme
meizolim
izolimtëtëbrendshëm
brendshëm
Rikonstruksioni
Rikonstruksionienergjitik
energjitikkryhet
kryhetnëpërmjet
nëpërmjet
suvasë
suvasësësëthatë
thatëme
mepllaka
pllakatermike,
termike,veshjes
veshjes
sësëmurit
muritme
mekonstruksion
konstruksiontëtëpafiksuar
pafiksuarose
ose
veshje
veshjemuri
muritëtëfiksuar
fiksuarnenemurin
murinekzistues.
ekzistues.
Sistemi
SistemiKnauf
KnaufW631
W631Knauf
KnaufInTherm
InThermme
me
pllakë
pllakë termike,
termike, W625
W625 dhe
dhe W623
W623 Knauf
Knauf
Veshje
Veshjemunri
munrime
mekonstruksion
konstruksionjanë
janëbazuar
bazuar
nënëefektin
efektintëtëurave
uravetermike
termikenënëmënyrë
mënyrë
ekuivalente
ekuivalentedhe
dhetëtëkëmbyeshme.
këmbyeshme.
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Materialet
Materialetizolues
izoluestëtëpërdorura
përdorura
■■Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike:
termike:
Përcjellshmëria
Përcjellshmëriatermike
termike λ λ= =0,032
0,032W/(mK)
W/(mK)
Trashësitë:
Trashësitë:
mmdhe
dhe6060mm
mm
d1d14040mm
(shiko
(shikotabelë
tabelëMure
Mureekzistuese
ekzistuesefq.35)
fq.35)
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■■Materiali
Materialiizoluese
izoluesepër
përveshje
veshjetëtëmurit
muritmemekonst.
konst.
Përcjellshmëria
Përcjellshmëriatermike
termikeλ λ= =0,040
0,040W/(mK)
W/(mK)
Trashësitë:
Trashësitë:

55

mmderi
deri8080mm
mm
d1d14040mm
(shiko
(shikotabelë
tabelëMure
Mureekzistuese
ekzistuesefq.35)
fq.35)
■■Material
Materializolues
izoluespëpëkatin
katinnën
nënçati
çati
Përcjellshmëria
Përcjellshmëriatermike
termikeλ λ= =0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
Trashësitë:
Trashësitë:

Prerje
Prerjehorizontale
horizontale

200mm
mm
d4d4200
(≥(≥120
120mm
mmIzolim
Izolimmidis
midistrarëve
trarëve
+ +≥≥3030mm
mmIzolim
Izolimnën
nëntra)
tra)
(shiko
(shikotabelën
tabelënkati
katinën
nënçati
çatiekzistuese
ekzistuesefq,38)
fq,38)
■■Elementët
Elementët izolues
izolues Knauf
Knauf InTherm
InTherm dhe
dhe
pllakat
pllakatizoluese
izoluese për
përizolimin
izolimine esoletave,
soletave,
shpatullat
shpatullatdhe
dhearkitraun
arkitraune edritareve
dritareve
Muri
Murii jashtëm:
i jashtëm:
■■Mur
Muri jashtëm
i jashtëmmonolit,
monolit,masiv
masiv
Përcjellshmëria
Përcjellshmëriatermike
termikeλ λ≤≤0,99
0,99W/(mK)
W/(mK)
Trashësia
Trashësia≥≥240
240mm
mm

22

11

33

66

1 1 Sipërfaqe
Sipërfaqee erregullt
rregullte eelementit
elementitkonstruktiv
konstruktiv
2 2 Këndi
Këndii ndërtesës
i ndërtesës
3 3 Bashkim
Bashkimmememurin
murinndarës
ndarës
4 4 Bashkim
Bashkimmemesoletën
soletën
5 5 Bashkim
Bashkimmemesoletën
soletëne ebodrumit
bodrumit
6 6 Bashkim
Bashkimmemedritare
dritare- Arkitra
- Arkitra
7 7 Bashkim
Bashkimmemedritare
dritare- Kutia
- Kutiae egrilave
grilave
8 8 Bashkim
Bashkimmemeçati
çati
9 9 Bashkim
Bashkimmemeçati
çati

4545

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimTermoizolim-Izolimi
Izoliminga
ngabrenda
brenda

Mur
Muri jashtëm
i jashtëm- Sipërfaqet
- Sipërfaqete erregullta
rregulltatëtëelementit
elementitkonstruktiv
konstruktiv

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- horizontale
- horizontale- DImensioni
- DImensioninënëmm
mm

11
jashtë
jashtë

AAAW
AW

10
10

240 - 365
240 - 365
Mur tulle
Mur tulle

Shtresa
Shtresae ematerialit
materialitizolues
izoluesnuk
nukndërpritet
ndërpritet
nga
nga një
një profil.
profil. Nuk
Nuk krijohet
krijohet asnjë
asnjë urë
urë
termike
termikenënëprerjen
prerjentiptiptëtëtërthortë.
tërthortë.

d1d1

si si

11

AAAW
AW

10
10

240 - 365
240 - 365
Mur tulle
Mur tulle

jashtë
jashtë

d1d1
brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonstruks.
konstruks.tëtëfiksuar
fiksuar
Efekti
Efektii urave
i uravetermike
termikesisirezultat
rezultati shkëputjes
i shkëputjes
sësëprofilit
profilitCD
CDnga
ngamuri
murisisidhe
dhepjesa
pjesae eurës
urës
termike
termikenënëformë
formëpike
pikenga
ngavarësja
varësjadirekte
direkte
mund
mundtëtëneglizhohen.
neglizhohen.Megjithatë,
Megjithatë,për
përtëtë
mënjanuar
mënjanuarzvogëlimin
zvogëliminlokal
lokaltëtëtemperaturës
temperaturës
sësësipërfaqes
sipërfaqesnënëkëtë
këtëzonë,
zonë,varësja
varësjadirekte
direkte
duhet
duhettëtëfiksohet
fiksohetnën
nënnjë
njëshiriti
shiritiizolues.
izolues.

Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral
Pllakë
PllakëKnauf
Knauf
Knauf
KnaufProfil
ProfilCW
CW
memeshirita
shiritaizolues
izolues

12,5
12,5

77

W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonstruks.
konstruks.tëtëpafiksuar
pafiksuar
Profili
ProfiliCW
CWparaqet
paraqetnjë
njëurë
urëtermike
termikenënëformë
formë
lineare
lineare brenda
brenda shtresës
shtresës sësë materialit
materialit
izolues.
izolues.Për
Përtataminimizuar
minimizuarkëtë
këtëdhe
dhepër
përtëtë
eleminuar
eleminuar një
një ulje
ulje tëtë temperaturës
temperaturës sësë
sipërfaqes,
sipërfaqes,duhet
duhetqëqëprofili
profilivertikal
vertikalCW
CWtëtë
qëndroj
qëndrojpapakontakt
kontaktme
memurin.
murin.Nëpërmjet
Nëpërmjet
izolimit
izolimittëtëzonës
zonësndërmjet
ndërmjetmurit
muritdhe
dheprofilit
profilit
vertikal
vertikalrezultohet
rezultohetnjë
njërritje
rritjee emëtejshme
mëtejshmee e
temperaturës
temperaturëssësësipërfaqes
sipërfaqesΘsi.
Θsi.Gjatë
Gjatëkëtij
këtij
zbatimi
zbatiminuk
nukështë
ështëe edomosdoshme
domosdoshmendonjë
ndonjë
marrje
marrjee eveçantë
veçantënënëkonsideratë
konsideratëe eefektit
efektittëtë
urave
uravetermike.
termike.

Toga
TogaKnauf
KnaufPerlfix
Perlfix
Knauf
KnaufInTherm
InThermpllakë
pllakëtermike
termike

11
jashtë
jashtë

AAAW
AW

240 - 365
240 - 365
Mur tulle
Mur tulle

si si

si si

12,5
12,5

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur
DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

d1d1

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

4646 ■■Knauf
KnaufProspekti
Prospektiteknik
teknikW61
W61

si si

Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral
Pllakë
PllakëKnauf
Knauf
Varëse
Varësedirekte
direkteKnauf
Knaufmemeshirit
shiritizolues
izolues
Knauf
KnaufProfil
ProfilCD
CD
12,5
12,5

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoziolim
Termoziolim- Izolim
- Izolimi brendshëm
i brendshëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne ekëndit
këndittëtëndërtesës
ndërtesës
22

Për
Për tëtë mënjanuar
mënjanuar kontaktin
kontaktin ndërmjet
ndërmjet
pllakës
pllakës sësë gipsit
gipsit tëtë pllakës
pllakës termike
termike tëtë
pandërprerë
pandërprerëme
memurin
murine ejashtëm,
jashtëm,për
përtëtë
realizuar
realizuarnjë
njëndarjen
ndarjentermike
termikevendoset
vendosetnjë
një
shirit
shiritizolues.
izolues.

AAAW
AW

A AW
A AW

Pikë
Pikëreferimi
referimi

240 - 365
240 - 365
Mur tulle
10 Mur tulle
10

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- horizontale
- horizontale- Dimensioni
- Dimensioninënëmm
mm

d1d1

si si

Shirit
Shiritizolues
izolues
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike

Rikonstruksioni
Rikonstruksionizbatohet
zbatohetme
menjë
njëprofil
profilpër
për
këndet
këndete ebrendshëm.
brendshëm.Përveç
Përveçkësaj
kësajmontomontohet
hetndërmjet
ndërmjetmurit
murittëtëtullës
tullësdhe
dheprofilit
profilitCW
CW
një
njëshirit
shiritizolues.
izolues.
KyKyzbatim
zbatimredukton
reduktonpjesën
pjesëne eurave
uravetermike
termike
tëtëkushtëzuar
kushtëzuarnga
ngamateriali
materialinënëkënde
këndedhe
dhe
paraqet
paraqetnjë
njëvariant
variantenergjitik
energjitikoptimal.
optimal.

77

22

Pikë
Pikëreferuese
referuese

AAAW
AW
240 - 365
240 - 365
Mur tulle
10 Mur tulle
10

W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.e epapafilsuar
filsuar
W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksioni fiksuar
i fiksuar

A AW
A AW

si si

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

d1d1

si si

Profil
Profilpër
përkëndet
këndete ebrendshme
brendshme
z.B.
z.B.Knauf
KnaufVeshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pafiksuar
i pafiksuar

> >200
200

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

■■Knauf
KnaufProspekt
Prospektteknik
teknikW61
W61Knauf
KnaufSuva
Suvae e
e ethatë
thatëdhe
dheveshje
veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksion

jashtë
jashtë

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

4747

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimTermoizolim-Izolim
Izolimnga
ngabrenda
brenda

Muri
Murii jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne emurit
muritndarës
ndarës

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
pllaka
pllakatermike
termike

Paraqitje
Paraqitjebazëbazë-horizontale
horizontale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
33
240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

Bashkimi
Bashkimii murit
i muritndarës
ndarës- pllaka
- pllakatermike,
termike,nënë
tëtëcilën
cilënmuri
murindarës
ndarësbashkohet,
bashkohet,duhet
duhettëtë
ofrojë
ofrojë gjithnjë
gjithnjë një
një nivel
nivel izolimi
izolimi tëtë papa
ndërprerë.
ndërprerë. Për
Për tëtë përmbushur
përmbushur kërkesat
kërkesat
teknike
teknike tëtë zërit,
zërit, duhet
duhet qëqë rruga
rruga e e
transmetimit
transmetimit tëtë zërit
zërit tëtë ndërpritet
ndërpritet tek
tek
shtresa
shtresae epllakës
pllakësnënëzonën
zonëne ebashkimit.
bashkimit.

1010

d1d1

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllaka
Pllakatermike
termike
Ndërprerja
Ndërprerjae eshtresës
shtresëssësëpllakës
pllakës
memeizolim
izolim

A AW
A AW

si,1si,1

p.sh.
p.sh.W112
W112

si,2si,2

77

si si

W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.e
konst.epafiksuar
pafiksuar
W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.e efiksuar
fiksuardirekt
direkt

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

33

Veshja
Veshjaduhet
duhettëtëndahet
ndahetnënëmënyrë
mënyrëkonstrukkonstruktive.
tive.Bashkimi
Bashkimii imurit
muritndarës
ndarëszbatohet
zbatohetme
me
profil
profilpër
përkëndet
këndete ebrendshme.
brendshme.Nëpërmjet
Nëpërmjet
kësaj
kësajarrihet
arrihetnjë
njështresë
shtresëizoluese
izoluesee epandërpandërprerë
prerënënëzonën
zonëne ebashkimit.
bashkimit.

240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

1010

d1d1

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur
z.B.
z.B.Knauf
KnaufVeshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pafiksuar
i pafiksuar

> 200
> 200

A AW
A AW

Profil
Profilpër
përkëndet
këndet
e ebrendshme
brendshme
si,1si,1

si,2si,2

si si

4848

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

■■Knauf
KnaufProspekti
Prospektiteknik
teknikW61
W61Knauf
KnaufSuva
Suvae e
thatë
thatëdhe
dheveshje
veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksion

jashtë
jashtë

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

p.sh.
p.sh.W112
W112

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- Izolim
- Izolimi brendshëm
i brendshëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne emurit
muritndarës
ndarës

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike

Paraqitje
Paraqitjebazëbazë-horizontale
horizontale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
33
240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

Mur
Muri tullës
i tullësi brendshëm
i brendshëmme
menjë
njëpërcjellshpërcjellsh0,43W/(mK)
W/(mK)bashkë
bashkëmeme
mëri
mëritermike
termikederi
deriλIW
λIW≤ ≤0,43
shiritat
shiritate epllakave
pllakavetermike
termikeduhet
duhettëtëngjiten
ngjiten
me
meshirita
shiritapllake
pllaketermike
termikenënënjë
njëgjerësi
gjerësi≥500
≥500
mm
mmnënëmënyrë
mënyrëtëtëngjashme
ngjashmeme
mevendosjen
vendosjene e
pllakës
pllakëstermike
termikenënëmurin
murine ejashtëm.
jashtëm.
Për
Përnjë
njëpërcjellshmëri
përcjellshmëritermike
termiketëtëmurit
murittëtë
brendshëm
brendshëmprej
prejλIW
λIW>0,43
>0,43W/(mK)
W/(mK)kjokjomasë
masë
duhet
duhettëtëparashikohet
parashikohetnënëtëtëgjithë
gjithëgjatësinë
gjatësinëe e
murit
murittëtëbrendshëm.
brendshëm.
Kushti:
Kushti:λIW
λIW≤≤λAW
λAW

1010

d1d1

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
Shirita
Shiritaizolues
izolues

40
40

A AW
A AW

si,1si,1

Formimi
Formimii këndit
i kënditnënëmënyrë
mënyrëtëtëngjashme
ngjashmesisi
këndi
këndii ndërtesës
i ndërtesësfaqe
faqe4747

si,2si,2

Knauf
KnaufInTherm
InThermPllaka
Pllakatermike
termike

500
500

W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.e efiksuar
fiksuardirekt
direkt
W625
W625Veshje
Veshjemuri
murii pa
i pafiksuar
fiksuar

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

77

33

Veshja
Veshjae emurit
murittëtëbrendshëm
brendshëmkryhet
kryhetnënë
mënyrë
mënyrë tëtë ngjashme
ngjashme me
me përshkrimin
përshkrimin e e
mësipërm,
mësipërm,vetëm
vetëmseseme
meveshje
veshjemuri
murime
me

240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle d1d1

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur
p.sh.
p.sh.Knauf
KnaufVeshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i fiksuar
i fiksuardirekt
direkt

konstruksion
konstruksionkërkon
kërkonedhe
edhenjë
njëprofil
profilpër
përkëndet
këndet
e ebrendshme
brendshmesipas
sipaskëndit
këndittëtëndërtesës
ndërtesësfaqe
faqe
47.
47.Varëset
Varësetdirekte
direkteduhet
duhettëtëfiksohen
fiksohenme
menjë
një
shiriti
shiritiizolues.
izolues.

40
40

A AW
A AW

si,1si,1

> 200
> 200

si si

si,2si,2

500
500
si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

■■Knauf
KnaufProspekt
Prospektteknik
teknikW61
W61Knauf
KnaufSuva
Suvae e
thatë
thatëdhe
dheveshje
veshjemuri
murime
mekonst.
konst.

jashtë
jashtë

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

4949

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimTermoizolim-Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne esoletës
soletës
44
240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

Soletë
Soletëbetoni:
betoni:
Zgjidhja
Zgjidhjaoptimale
optimaletermike
termikekërkon
kërkonqëqëgjegjerësia
rësiae esoletës,
soletës,këndi
këndii isipërm
sipërmdhe
dhei i
poshtëm
poshtëmi soletës
i soletëstëtëmbulohen
mbulohensecila
secilanga
nga
pjesa
pjesae ejashtme
jashtmee emurit
muritme
meshirit
shiritizolues
izolues λ λ
= =0,035
0,035W/(mK),
W/(mK),tëtëpaktën
paktën350
350mm
mmnga
nga
këndi
këndii isoletës
soletës. Gjithashtu
. Gjithashtuështë
ështëpër
përtutu
parashikuar
parashikuarvendosja
vendosjae eelemeneve
elemenevetermike
termike
Knauf
KnaufInTherm
InThermnenepjesën
pjesëne eposhtme
poshtmetëtë
soletës
soletës sisi dhe
dhe ndarjet
ndarjet termike
termike ndëmjet
ndëmjet
izolimit
izolimit tëtë brendshëm
brendshëm dhe
dhe shtresës
shtresës sësë

si si

Soletë
Soletëbetoni
betonii pa
i patermoizoluar
termoizoluarnënëanën
anëne e
jashtëme
jashtëmeme
meshirit
shiritizolues:
izolues:
Me
Meelement
elementtermoizolues
termoizoluesKnauf
KnaufInTherm
InThermnënë
pjesën
pjesën e e poshtme
poshtme tëtë tavanit
tavanit (soletës).
(soletës).
Ndarje
Ndarjetermike
termikendërmjet
ndërmjetizolimit
izolimittëtëbrendbrendshëm
shëm dhe
dhe tavanit
tavanit me
me anë
anë tëtë shiritave
shiritave
izolues.
izolues.
Nuk
Nukkakavlerë
vlerëekuivalente
ekuivalenteme
meDIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2,2,por
porështë
ështënjë
njëzgjidhje
zgjidhjeoptimale
optimale
për
përkëtë
këtëvariant
varianttëtëzbatuar.
zbatuar.Temperatura
Temperaturae e
kërkuar
kërkuare esipërfaqes
sipërfaqesnuk
nukndryshon
ndryshonnënëasnjë
asnjë
vend.
vend.

si si

5050

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

■■Knauf
KnaufProspekti
Prospektiteknik
teknikW61
W61Knauf
KnaufSuva
Suvae e
thatë
thatëdhe
dheveshje
veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksion

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

A AW
A AW

200
200

900
900

Soletë
Soletëbetoni
betoni

si,3si,3
si,2si,2

jashtë
jashtë

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllakë
Pllakëtermike
termike
W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pa
i pafiksuar
fiksuar
W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i fiksuar
i fiksuardirekt
direkt

d1d1

6060

Izolim
IzolimEPS
EPS

Knauf
KnaufInTherm
InThermElement
Elementizolues
izolues

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

44
240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

1010

d1d1

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur
z.B.
z.B.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
Shirit
Shiritizolues
izolues
Knauf
KnaufBrio
Brio2323WF
WF
si,1si,1
Izolim
IzolimEPS
EPS2020mm
mm

Soletë
Soletëbetoni
betoni

200
200

77

1010

z.B.
z.B.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
Shirita
Shiritaizolues
izolues
Knauf
KnaufBrio
Brio2323WF
WF
si,1si,1
Izolim
IzolimEPS
EPS2020mm
mm

A AW
A AW

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike
W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pa
i pafiksuar
fiksuar
W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i fiksuar
i fiksuar

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm

si,3si,3
si,2si,2

jashtë
jashtë

Element
Elementtermoizolues
termoizoluesKnauf
KnaufInTherm
InTherm

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- Izolim
- Izolimi brendshëm
i brendshëm

Prinzipdarstellungen
Prinzipdarstellungen- vertikal
- vertikal- Maße
- Maßeininmm
mm
44

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike
W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pa
i pafiksuar
fiksuar
W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i fiksuar
i fiksuardirekt
direkt

240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

■■Knauf
KnaufProspekti
Prospektiteknik
teknikW61
W61Knauf
KnaufSuva
Suvae e
thatë
thatëdhe
dheveshje
veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksion

200
200

A AW
A AW

Soletë
Soletëmemetratradruri
druri

si,2si,2

Element
Elementizolues
izoluesKnauf
KnaufInTherm
InTherm

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

55
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AAG G

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike
W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pa
i pafiksuar
fiksuar
W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i fiksuar
i fiksuar

240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

1010

d1d1

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

A AW
A AW

z.B.
z.B.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
Shirita
Shiritaizolues
izolues
Knauf
KnaufBrio
Brio2323WF
WF
si si
Izolim
IzolimEPS
EPS4040mm
mm

Pikë
Pikëreferuese
referuese

Soletë
Soletëbetoni
betoni
300
300

Soletë
Soletëbetoni
betoninënëtavanin
tavanine ebodrumit:
bodrumit:
Shtresa
Shtresatermoizoluese
termoizoluesee esoletës
soletëssësëbetonit
betonitduhet
duhet
tëtëvendoset
vendosetnën
nënshtresën
shtresën zëizoluese
zëizoluesenga
nga
goditjet.
goditjet.
Kërkohet
Kërkohetnjënjëndërprerje
ndërprerjetermike
termikesi sindërmjet
ndërmjet
izolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëmdhe
dheshtresës
shtresëssësëdyshemdyshemesë,
esë,ashtu
ashtuedhe
edhendërmjet
ndërmjetizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëm
dhe
dhesoletës
soletëssësëbetonit
betonitmemeanë
anëtëtëshiritave
shiritaveizolues.
izolues.

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

si,3si,3

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Mur
Muri jashtëm
i jashtëm- në
- nëzonën
zonëne esoletës
soletës
sësëbodrumit
bodrumit

d1d1

z.B.
z.B.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
Shirit
Shiritizolues
izolues
Knauf
KnaufBrio
Brio2323WF
WF
si,1si,1
Izolim
IzolimEPS
EPS2020mm
mm

Soletë
Soletëmemetrarë
trarëdruri:
druri:
Zgjidhje
Zgjidhjeoptimale
optimalememeelementë
elementëizolues
izoluesekstra
ekstra
Knauf
KnaufInInTherm
Thermnënëpjesën
pjesëne eposhtme
poshtmetëtëtavanit
tavanit
(soletës).
(soletës).NëNërast
rastsesezona
zonapërpërrreth
rrethtraut
trauttëtëdrurit
drurit
është
ështëe eizoluar
izoluarplotësisht,
plotësisht,mund
mundtëtëhiqet
hiqetdorë
dorënga
nga
vendosja
vendosjae eelementit
elementitizolues
izoluesKnauf
KnaufInTherm.
InTherm.
Ndërprerjet
Ndërprerjet termike
termike ndërmjet
ndërmjet izolimit
izolimit tëtë
brendshëm
brendshëmdhe
dheshtresës
shtresëssësëdyshemesë
dyshemesësi sidhe
dhe
ndërmjet
ndërmjetizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëmdhe
dheshtresës
shtresëssësë
dyshemesë
dyshemesëkryhet
kryhetmemeanë
anëtëtëshiritave
shiritaveizolues.
izolues.

si si

1010

200
200

Muri
Murii jashtëm
i jashtëm- në
- nëzonën
zonëne esoletës
soletëssësëdrurit
drurit

jashtë
jashtë

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

5151

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoziolim
Termoziolim- Izolim
- Izolimi brendshëm
i brendshëm
Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnenezonën
zonëne edritares
dritares
66

AAWW

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike
Izolimi
Izoliminënëshpatullat
shpatullate edriares
driareskryhet
kryhetnënëtëtë
gjithë
gjithëperimetrin
perimetrinme
meelementët
elementëte eveçantë
veçantë
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllaka
Pllakatermike
termikepër
përshpatullim.
shpatullim.
Pllaka
Pllakatermike
termikelihet
lihetjashtë
jashtënënëmasën
masëne etrashëtrashësisë
sisësësëelementit
elementitizolues
izoluespër
përshpatullim.
shpatullim.

si si

W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllakë
Pllakëtermike
termike

si si

Knauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllakë
Pllakëtermike
termikepërpërshpatullim
shpatullim
brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur 2020

77

Izolimi
Izolimii shpatullave
i shpatullavetëtëdritares
dritaresbrenda,
brenda,kryhet
kryhetmeme
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike4040mm.
mm.
Jashtë,
Jashtë,nënëzonën
zonëne earkitraut
arkitrautprej
prejbetoni
betonidhe
dhe
kutisë
kutisësësëgrilës,
grilës,përdoren
përdorenpllakat
pllakate elehta
lehtamemefibër
fibër
druri
druri≥≥2020mm
mm

240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

d1d1

Knauf
KnaufSysteme
SystemeW631
W631/ W625
/ W625/ W623
/ W623
z.B.
z.B.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike

1010

d1d1
Kuti
Kutigrile
grilememe
ajrim
ajrimtëtëdobët
dobët

Pllakë
Pllakëe elehtë
lehtë
memefibër
fibërdruri
druri
0,09
0,09W/(mK)
W/(mK)

Knauf
KnaufSysteme
Systeme
W631
W631/ W625
/ W625/ W623
/ W623
z.B.
z.B.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike

AW
AW

2020

si si

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

Bashkim
Bashkimme
medritarendritaren-Kutia
Kutiae egrilës
grilës
W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termike

77

240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

1010

d1d1
Kuti
Kutigrile
grilememe
ajrim
ajrimtëtëdobët
dobët

Izolimi
Izolimii shpatullave
i shpatullavetëtëdritares
dritareskryhet
kryhetmemeKnauf
Knauf
InTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike4040mm,
mm,papaizolimin
izoliminnga
nga
jashtë
jashtëmemepllakë
pllakëtëtëlehtë
lehtëmemefibër
fibërdruri.
druri.

Knauf
KnaufSysteme
Systeme
W631
W631/ W625
/ W625/ W623
/ W623
z.B.
z.B.Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike

por
porështë
ështëzgjidhje
zgjidhjetermike
termikeoptimale
optimalepër
përkëtë
këtë
variant
varianttëtëzbatuar.
zbatuar.Temperatura
Temperaturae ekërkuar
kërkuare e

A AW
A AW

Nuk
Nukkakavlerë
vlerëekuivalence
ekuivalencememeDIN
DIN4108
4108Aneksi
Aneksi2,2,

Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike

AW
AW

40
40

sipërfaqes
sipërfaqesnuk
nukbiebienënëasnjë
asnjëvend.
vend.

si si

10
10

240 - 365
240 - 365
Mur tulle
Mur tulle

dritare
dritaredruri*)
druri*)

A AW
A AW

77

jashtë
jashtë

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Bashkim
Bashkimme
medritarendritaren-Kutia
Kutiae egrilës
grilës

AAAW
AW

40
40

Bashkimi
Bashkimime
medritaren
dritaren- Shpatullimi
- Shpatullimi

Paraqitje
Paraqitjebazëbazë-horizontale
horizontale/ vertikale
/ vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

5252 ■■Knauf
KnaufProspekti
Prospektiteknik
teknikW61
W61

jashtë
jashtë

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

*)*)Koeficienti
Koeficientii përcjellshmërisë
i përcjellshmërisë
� � termike
termikeUfU=f =1,55
1,55W/(m²K)
W/(m²K)

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimTermoizolim-Izolim
Izolimi brendshëm
i brendshëm
Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne eçatisë
çatisë

Bashkimi
Bashkimii tërthortë
i tërthortëi çatisë
i çatisëme
memurin
murin

Paraqitje
Paraqitjebazëbazë-vertikale
vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
88

W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pa
i pafiksuar
fiksuar
W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i fiksuar
i fiksuar
W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
mepllaka
pllakatermike
termike
Knauf
KnaufininTherm
Therm

Pika
Pikareferimit
referimit

AAD D

Izolimi
Izolimipambuk
pambukmineral
mineral

Izolimi
Izoliminën
nëntrarët
trarëte eçatisë
çatisë≥≥3030mm
mm

d4d4
A AW
A AW

NëNë këtë
këtë rast
rast veshja
veshja e e soletës
soletës nën-çati
nën-çati
përplaset
përplasetnënëveshjen
veshjene emurit
muritme
mekonstrukkonstruksion
sionose
osepllakën
pllakëntermike
termiketëtëpandërprerë
pandërprerënënë
zonën
zonëne ebashkimit
bashkimitçati/mur.
çati/mur.

Izolimi
Izolimipambuk
pambukmineral
mineral
Pllakë
PllakëKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm
p.sh.
p.sh.Knauf
KnaufVeshje
Veshjemuri
murime
mekosnt,
kosnt,
i pafiksuar
i pafiksuar

Distanca
Distancanga
ngaakset
aksete eprofileve
profileveCD
CDtëtëveshjes
veshjes
sësësoletës
soletësnën-çati
nën-çatiduhet
duhettëtëjetë
jetë500
500mm
mm

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë
si si

DIN
DIN4108
4108
Beiblatt
Beiblatt2 2

Bashkim
Bashkimgjatësor
gjatësori çatisë
i çatisëme
memurin
murin

z.B.
z.B.D152
D152

si si

240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

d1d1

77
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99

W623
W623Veshje
Veshjemuri
murime
mekosnt.
kosnt.e efiksuar
fiksuar
W625
W625Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.i pa
i pafiksuar
fiksuar
W631
W631Suva
Suvae ethatë
thatëme
meKnauf
KnaufInTherm
InTherm
pllaka
pllakatermike
termike

Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral

d4d4

A AD D

Izolimi
Izoliminën
nëntrarët
trarëte eçatisë
çatisë≥≥3030mm
mm
Shtresa
Shtresae epllakës
pllakëssësëizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëm
dhe
dheveshja
veshjae esoletës
soletësnën-çati
nën-çatipërplasen
përplasennënë
zonën
zonëne ebashkimit
bashkimitçati/mur
çati/murdhe
dhejojoderi
deritek
tek
shtresa
shtresae eizolimit
izolimitnën
nëntrarin
trarine enën-çatisë
nën-çatisëapo
apo
deri
deritek
tekRinganker.
Ringanker.

Pika
Pikae ereferimit
referimit

Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral
Pllakë
PllakëKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm
si,1si,1

Mur
Murtulle,
tulle,
0,68
0,68W/(mK)
W/(mK)
p.sh.
p.sh.Knauf
KnaufVeshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.
i fiksuar
i fiksuardirekt
direkt

A AW
A AW

Distanca
Distancanga
ngaakset
aksete etrarëve
trarëvetëtëçatisë
çatisë600
600
mm,
mm,lartësia
lartësiaRinganker
Ringanker≤≤150
150mm.
mm.

p.sh.
p.sh.D152
D152

si,2si,2

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

■■Knauf
KnaufProspekti
Prospektiteknik
teknikW61
W61Knauf
Knaufsuva
suva
e ethatë
thatëdhe
dheveshje
veshjemuri
murime
mekonst.
konst.

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë
240
240- 365
- 365
Mur
Murtulle
tulle

d1d1

5353

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- Rikonstruksion
- Rikonstruksionpër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues

Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëm
Zonat
Zonate ezbatimit
zbatimittëtëizolimit
izolimittëtëjashtëm
jashtëm
Izolimi
Izolimi i i jashtëm
jashtëm përshtatet
përshtatet për
për
përmirësimin
përmirësimin e e mëtejshëm
mëtejshëm energjitik
energjitik tëtë
elementëve
elementëve konstruktivë
konstruktivë tëtë jashtëm,
jashtëm,
veçanërisht
veçanërishtnën
nënaspektet
aspektete emëposhtëme:
mëposhtëme:
Gjatë rinovimit
rinovimit tëtë suvasë
suvasë sësë jashtme
jashtme
■■Gjatë
ofrohet
ofrohetaplikimi
aplikimii injë
njëizolimi
izolimitëtëjashtëm
jashtëm
pasi
pasi p.sh.
p.sh. skelat
skelat duhet
duhet domosdoshdomosdoshmërisht
mërishttëtëmontohen
montohendhe
dhelyerja
lyerjae efasadës
fasadës
gjithashtu
gjithashtu është
është e e domosdoshme
domosdoshme tëtë
kryhet.
kryhet.
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Meizolimin
izolimine ejashtëm
jashtëmmund
mundtëtëkrijohet
krijohetnjë
një
■■Me
mbulesë
mbulesë tëtë ndërtesës
ndërtesës vazhdimisht
vazhdimisht tëtë
izoluar
izoluar. Shtresa
. Shtresaizoluese
izolueseshtrihet
shtrihetmbi
mbitëtë
gjitha
gjithapikat
pikate edobta
dobtadhe
dhembulon
mbulonurat
urat
termike.
termike.
Izolimii ijashtëm
jashtëmsipas
sipaskëndvështrimeve
këndvështrimeve
■■Izolimi
fiziko-ndërtimore,
fiziko-ndërtimore, kaka përparësi
përparësi më
mëtëtë
madhe,
madhe, pasi
pasi elementët
elementët konstruktivë
konstruktivë
ndodhen
ndodhen nënë zonën
zonën e e brendshme
brendshme tëtë
ngrohtë
ngrohtëdhe
dhekështu
kështushkaktohen
shkaktohenluhatje
luhatjetëtë
vogla
voglatëtëtemperaturës
temperaturësnënëmurin
murine efasadës.
fasadës.
Izolimii jashtëm
i jashtëmmbron
mbronnga
nganxehtësia
nxehtësiae e
■■Izolimi
verës,
verës,dhe
dhekështu
kështuambjentet
ambjentetqëndrojnë
qëndrojnëtëtë
freskëta.
freskëta.
Gjatëaplikimit
aplikimittëtënjë
njëizolimi
izolimitëtëbrendbrend■■Gjatë
shëm,
shëm,nuk
nukpreket
prekethapsira
hapsirae ebrendshme.
brendshme.
Nuk
Nuk humbet
humbet sipërfaqe
sipërfaqe e e vlefshme
vlefshme e e
shfrytëzueshme
shfrytëzueshmebanimi.
banimi.
Meizolimin
izolimine ejashtëm,
jashtëm,zgjidhjet
zgjidhjetekonoekono■■Me
mike
mikejanë
janëtëtëmundshme,
mundshme,pasi
pasimund
mundtëtë
zbatohen
zbatohentrashësi
trashësitëtëndryshme
ndryshmeshtrese
shtrese
izoluese
izoluese sipas
sipas nivelit
nivelit tëtë kërkesës
kërkesës sësë
dëshëruar
dëshëruarenergjitike.
energjitike.
dimërmuret
muretmasive
masivegjatë
gjatënxehjes
nxehjes
■■NëNëdimër
bëhen
bëhenakumulues
akumuluesngrohtësie,
ngrohtësie,tëtëcilën
cilëne e
lëshojnë
lëshojnënënëambjent
ambjentpak
paknga
ngapak,
pak,kur
kur
temperatura
temperaturae eambjentit
ambjentitbie.
bie.
Nukkakaasnjë
asnjëproblem
problemfiziko-ndërtimor,
fiziko-ndërtimor,
■■Nuk
pasi
pasipika
pikae ekondesimit
kondesimitgjithnjë
gjithnjëpërfundon
përfundon
jashtë
jashtëkonstruksionit
konstruksionittëtëmurit
muritdhe
dhenuk
nuk
mund
mundtëtëndodhë
ndodhëkrijimi
krijimii lagështisë.
i lagështisë.

Njëizolim
izolimi jashtëm
i jashtëmi matur
i maturmirë
mirëkrijon
krijonnënë
■■Një
ambjentin
ambjentine ebrendshëm
brendshëmsipërfaqe
sipërfaqemuri
muritëtë
ngrohtë.
5454 ngrohtë.

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktiv
konstruktivekzistues
ekzistues
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITMUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE

Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëm
sisiSistem
Sistemtermozolues
termozoluesi integruar
i integruar
Sistemi
Sistemitermoizolues
termoizoluesi iintegruar
integruarpërbëhet
përbëhet
nga
nganjë
njështresë
shtresëizoluese
izolueseprej
prejpambuku
pambuku
mineral
mineral (lesh
(lesh guri),
guri), polisteroli
polisteroli ose
ose
fibër-druri.
fibër-druri.Shtresat
Shtresattermoizoluese
termoizoluesengjiten
ngjiten
mbi
mbisipërfaqen
sipërfaqenme
meanë
anëtëtënjë
njëllaçi
llaçingjitës
ngjitës
dhe
dhendoshta
ndoshtafiksohen
fiksohenme
meupa
upadhe
dhembulombulohen
henme
menjë
njërrjetë
rrjetëdhe
dhenjë
njësuva
suvapërfundimtare
përfundimtare
sisisuva
suvapër
përfasadë.
fasadë.Sipas
Sipasnormës
normësgjermane
gjermane
DIN
DIN4108-10,
4108-10,Sistemet
Sistemettermoizoluese
termoizoluesetëtë
integruara
integruarai takojnë
i takojnëzonës
zonëssësëaplikimit
aplikimitWAP
WAP
(izolimi
(izolimii jashtëm
i jashtëmi murit
i muritnën
nënsuva).
suva).
Shtresat
Shtresatizoluese:
izoluese:
Materializolues
izoluesprej
prejEPS
EPSsipas
sipasDIN
DINEN
EN
■■Material
13163
13163 me
me vlera
vlera tëtë matura
matura λ=0,035
λ=0,035
W/(mK)
W/(mK)dhe
dhe0,040
0,040W/(mK)
W/(mK)
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Materializolues
izoluesprej
prejpambuku
pambukumineral
mineral
■■Material
(lesh
(leshguri
gurisipas
sipasDIN
DINEN
EN13162
13162me
mevlerë
vlerë
tëtëmatur
maturλ=0,036
λ=0,036W/(mK)
W/(mK)
■■Material
Materializolues
izoluesprej
prejfibër-druri
fibër-drurisipas
sipasDIN
DIN
EN
EN13171
13171me
menjë
njëvlerë
vlerëtëtëmatur
maturλ=0,045
λ=0,045
W/(mK)
W/(mK)
mbron
Sistemi
Sistemi termoizolues
termoizolues i i integruar
integruar mbron
murin
murine ejashtëm
jashtëmekstra
ekstrandaj
ndajrreshjeve
rreshjevetëtë
shiut,
shiut,faktorëve
faktorëvemjedisor,
mjedisor,ujit
ujittëtëspërkatur
spërkatur
dhe
dhelagështisë.
lagështisë.Referuar
Referuararsyetimit
arsyetimitfizikofizikondërtimor
ndërtimorgjatë
gjatëmarrjes
marrjessësëmasave
masavepër
për
izolimin
izolimine ejashtëm
jashtëmnuk
nuknevojiten
nevojitentëtëmerren
merren
masa
masambrojtëse
mbrojtësenënëlidhje
lidhjeme
merrezikun
rrezikune e
formimin
formimin tëtë kondesimit
kondesimit nënë brendësi
brendësi tëtë
elementit
elementitkonstruktiv.
konstruktiv.

5555

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

TermoizolimTermoizolim-Zgjidhje
Zgjidhjekonstruksioni
konstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues

Izolimi
Izolimii jashtëm
i jashtëm
Udhëzime
Udhëzimembi
mbizbatimin
zbatimindhe
dhekonstruksioni
konstruksioni
Për
Për eleminimin
eleminimin apo
apo reduktimin
reduktimin e e urave
urave
termike
termikeduhet
duhettëtëkihen
kihenkujdes
kujdesparimet
parimete e
mëposhtme:
mëposhtme:
■■Shtresat
Shtresat izoluese
izoluese duhet
duhet tëtë vendosen
vendosen
ngjeshur
ngjeshurme
menjëra-tjetrën.
njëra-tjetrën.Fugat
Fugate ehapura
hapura
duhet
duhettëtëmbyllen
mbyllenme
mematerial
materializolues
izoluestëtë
përshtatshëm.
përshtatshëm.
■■Bashkimet
Bashkimet(p.sh.
(p.sh.dritare,
dritare,dyer)
dyer)duhet
duhettëtë
prodhohen
prodhohennënëmënyrë
mënyrëprofesionale,
profesionale,tëtë
izoluara
izoluaranga
ngaera
eradhe
dhereshjet
reshjete eshiut.
shiut.
■■Rrezet
Rrezet e e diellit
diellit thithen
thithen shumë
shumë nga
nga
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sipërfaqet
sipërfaqetshumë
shumëtëtëerrta,
errta,duke
dukei imbi
mbi
ngrohur
ngrohurato;
ato;prandaj
prandajduhet
duhetqeqevlera
vlerae e
relative
relativee engjyrës
ngjyrëssësështresës
shtresëspërfundimpërfundimtare
taree efasadës
fasadëstëtëmos
mosjetë
jetënën
nën30.
30.

Zgjidhjet
Zgjidhjetkonstruktive
konstruktivetëtëparaqitura
paraqituranënëkëtë
këtë
broshurë
broshurëjanë
janëshembuj
shembujdhe
dhevlejnë
vlejnëvetëm
vetëm
për
përsituatën
situatëne ebashkimit
bashkimittëtëtreguar
treguardhe
dhe
vlejnë
vlejnëpër
përorientim
orientimtëtëpërgjithshëm.
përgjithshëm.
NëNërast
rasttëtëdevijimit
devijimittëtëkushteve,
kushteve,krijimi
krijimii i
urave
uravetermike
termikeduhet
duhettëtëkontrollohet
kontrollohetnga
nganjë
një
profesionist,
profesionist,tëtërivlerësohet
rivlerësohetdhe
dheeventualisht
eventualisht
gjithashtu
gjithashtutëtërillogaritet.
rillogaritet.
Zgjidhjet
Zgjidhjete emëposhtme
mëposhtmetëtëtreguara
treguarajanë
janë
paraqitje
paraqitjebazë.
bazë.Detajet
Detajete ezbatimit
zbatimitsisip.sh.
p.sh.
fiksimet
fiksimetnuk
nuktregohen.
tregohen.
Shtresat
Shtresatdifuzuese-frenuese
difuzuese-frenuese
NëNëdetajet
detajete etreguara
treguaranënëvijim
vijimnuk
nukparaqiten
paraqiten
asnjë
asnjë shtresë
shtresë avull-frenuese/izoluese.
avull-frenuese/izoluese.
Domosdoshmëria
Domosdoshmëriae epërdorimit
përdorimittëtësajsajduhet
duhet
qëqë gjithmonë
gjithmonë brenda
brenda korrnizave
korrnizave tëtë
planifikimit
planifikimittëtëmarrjes
marrjessësëmasave,
masave,tëtërillogarillogaritet
ritetdhe
dheprovohet
provohetpër
përçdo
çdorast.
rast.Shtresat
Shtresat
avull-frenuese/izoluese
avull-frenuese/izoluese duhet
duhet tëtë ngjiten
ngjiten
5656 mundësisht
mundësishtpapakrijuar
krijuarasnjë
asnjëtëtëcarë.
carë.

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf

Termoizolim
Termoizolim- Zgjidhje
- Zgjidhjerikonstruksioni
rikonstruksionipër
përelementët
elementëtkonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues

Izolimi
Izolimii jashtëm
i jashtëm

Vertikalschnitte
Vertikalschnitte

Muret
Murete ejashtme
jashtmeme
meizolim
izolimtëtëjashtëm
jashtëm
Rikonstruksioni
Rikonstruksionienergjitik
energjitikrezulton
rezultonpërmes
përmes
një
njësistemi
sistemitermoizolues
termoizoluestëtëintegruar.
integruar.
Materialet
Materialetizoluese
izolueseqëqëpërdoren
përdoren
®®
■■Styropor
Styropor Nut&Feder
Nut&Feder(mashkull-femër)
(mashkull-femër)

44

55

Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termikeλ λ= =0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
Trashësitë:
Trashësitë:
100mm
mmdhe
dhe200
200mm
mm
d2d2100
(shiko
(shikotabelën
tabelënmure
mureekzistuese
ekzistuesefaqe
faqe36)
36)

66
22

■■Materiale
Materialeizoluese
izoluesepër
përsoletën
soletëne ekatit
katittëtësipërm
sipërm
Knauf
KnaufShtresa
Shtresaizoluese
izoluese
Përcueshmëria
Përcueshmëriatermike
termikeλ λ= =0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

1010

99

Trashësitë:
Trashësitë:
120mm
mmderi
deri180
180mm
mm
d3d3120
(shiko
(shikotabelën
tabelëntavane
tavaneekzistuese
ekzistuesefaqe
faqe37)
37)
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■■Materiale
Materialeizoluese
izoluesepër
përkatin
katinnënçati
nënçati
Knauf
KnaufInsulation
Insulation
Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termikeλ λ= =0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
Trashësitë:
Trashësitë:
200mm
mm
d4d4200
(140
(140mm
mmndërmjet
ndërmjettrarëve
trarëve
+ +6060mm
mmnën
nëntra)
tra)
(shiko
(shikotabelën
tabelënnënçati
nënçatiekzistuese
ekzistuesefaqe
faqe38)
38)

33
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Prerje
Prerjehorizontale
horizontale

■■Materiale
Materialeizoluese
izoluesepër
përpjesën
pjesëne eposhtme
poshtmetëtë
soletës
soletëssësëbodrumit
bodrumit
Knauf
KnaufDämmstoffe
Dämmstoffe
Përcueshmëria
Përcueshmëriatermike
termikeλ λ= =0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
Trashësitë:
Trashësitë:6060mm
mm

Muri
Murii jashtëm
i jashtëm
Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termikeshiko
shikotabelën
tabelënfq.36
fq.36
Viti
Vitii ndërtimit
i ndërtimit1949-1968
1949-1968
Trashësitë
Trashësitë240
240mm
mm- 300
- 300mm
mm

11

88

1 1 Soletë
Soletë
2 2 Bashkim
Bashkimi soletës
i soletëssësëkatit
katit
3 3 Bashkim
Bashkimmemesoletës
soletëse ebodrumit
bodrumit/ Xokel
/ Xokel
4 4 Bashkimi
Bashkimiçatisëçatisë-Traufe
Traufe
5 5 Bashkimi
Bashkimii çatisëi çatisë-Ortgang
Ortgang
6 6 Bashkim
Bashkimi murit
i muritndarësndarës-soleta
soletae ekatit
katittëtësipërm
sipërm
7 7 Bashkim
Bashkimmememurin
murinndarësndarës-tavani
tavanii bodrumit
i bodrumit
8 8 Bashkimi
Bashkimimemedritarendritaren-Shpatullimet
Shpatullimet
9 9 Bashkimi
Bashkimimemedritarendritaren-Parvazi
Parvazi
1010Bashkimi
Bashkimimemedritaren
dritaren- kutia
- kutiae errulit
rrulittëtëgrilave
grilave

5757

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnenezonën
zonëne ekëndit
këndittëtëndërtesës
ndërtesës

Kënd
Këndi jashtëm
i jashtëmi ndërtesës
i ndërtesës

11

AAAW
AW

Pikë
Pikëreferimi
referimi

A AW
A AW

Ambjenti
Ambjentii brendshëm
i brendshëmi ngrohur
i ngrohur

Paraqitja
Paraqitjabazëbazë-horizontale
horizontale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm

si si
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■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- përfshirë
- përfshirëBeton
Beton

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacione
Informacioneshtesë
shtesëmbi
mbiSistemet
Sistemettermotermoizolues
izoluestëtëintegruar:
integruar:
www.knauf.al
/ www.knauf-ks.com
5858 ■■www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
„Putz
und
undFassade“
Fassade“

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
Suva
Suvae evjetës
vjetës

Mur
Murtulle/
tulle/betoni
betoni
Suva
Suvae ebrendëshme
brendëshme

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

Jashtë
Jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnenezonën
zonëne esoletës
soletëssësëkatit
katit

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
22

Soletë
Soletë
Ambjenti
Ambjentii brendshëm
i brendshëmi ngrohur
i ngrohur

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

Mur
Murtulle,
tulle,
1,11,1W/(mK)
W/(mK)

A AW
A AW

si,1si,1

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletavepërfshirë
përfshirëbeton
beton

si,2si,2

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfshirë
- përfshirëbeton
beton
■Mur
■Murtulle
tulle λ λ≤≤1,1
1,1W/(mK)
W/(mK)

si si

DIN
DIN4108
4108
Beiblatt
Beiblatt2 2

Informacione
Informacioneshtesë
shtesëmbi
mbisistemet
sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruara:
integruara:
/ „Putz
www.knauf-ks.com
■■www.knauf.al
www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
und
undFassade“
Fassade“

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
Suva
Suvae ejashtme
jashtme

Mur
Murtulle,
tulle,
1,11,1W/(mK)
W/(mK)
Suva
Suvae ebrendshme
brendshme
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brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

5959

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- Izolim
- Izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne esoletës
soletëssësëbodrumit
bodrumit

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
3 3Veshja
Veshjae exokolit
xokolit±0±0mm
mm- OK
- OKSoletë
Soletëtavani
tavani

Xokol
Xokol

AAG G

Soleta
Soletae ebodrumit
bodrumite eizoluar
izoluarnga
ngaposhtë
poshtë

d2d2

Ambjenti
Ambjentii bodrumit
i bodrumiti pa
i pangrohur
ngrohur

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITWARM-WAND
WARM-WAND
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITQuix
Quixbashkues
bashkuespërpërxokeol
xokeol

Shpjegime:
Shpjegime:
■■Veshja
Veshjae exokolit
xokolit ±0±0= =OK
OKSoletë
Soletë
Variante
Varianteme
melartësi
lartësiveshje
veshje
+300
+300mm
mm/ ±0
/ ±0/ -300
/ -300mm
mm
janë
janëekuivalente
ekuivalente
■■Izolimi
Izolimii xokolit
i xokolit min
min750
750mm
mmnën
nënOK
OK
Soletë
Soletë
■■Bashkimi
Bashkimii xokolit
i xokolit duhet
duhettëtëjetë
jetëtermiktermikisht
ishti i shkëputur.
shkëputur.Eshtë
Eshtëe edeturueshme
deturueshme
zbatimi
zbatimime
meKNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITMORIT
MORIT
Quix
QuixBashkues
Bashkuespër
përxokel
xokel

240
240- 300
- 300

Suva
Suvae evjetër
vjetër

OKOK
Soletë
Soletë

Pikë
Pikëreferimi
referimi

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

Mur
Murtulle
tulle
Suva
Suvae ebrendshme
brendshme
Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS2020mm,
mm,
0,04
0,04W/(mK)
W/(mK)
si si

A AW
A AW

jashtë
jashtë

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton
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Izolim
IzolimEPS
EPS6060mm,
mm,
0,04
0,04W/(mK)
W/(mK)
i pa
i pandërprerë
ndërprerë
Mur
Murtulle/
tulle/Betoni
Betoni
brenda
brenda- i- pa
i pangrohur
ngrohur

jashtë
jashtë
2/32/3d2d2

3 3Veshje
Veshjee exokolit
xokolit -3-03000mm
mm- OK
- OKSoletë
Soletë

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacione
Informacionetëtëtjera
tjerambi
mbisistemet
sistemettermotermoizoluese
izoluese
www.knauf.al
/ www.knauf-ks.com
6060 ■■www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
„Putz
und
undFassade“
Fassade“

si si

300
300

OKOK
Soletë
Soletë

300
300

■■TëTëgjithë
gjithëllojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton
■■Mur
Murbodrumi:
bodrumi:
TëTëgjitha
gjithae emuret
muretpërfshirë
përfshirë beton
beton
■■Mur
Muri katit
i katitpërdhe:
përdhe:
TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- përveç
- përveçbeton
beton

3 3Veshje
Veshjee exokelës
xokelës+3+03000mm
mm- OK
- OKSoletë
Soletë

OKOK
Soletë
Soletë

si si

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne esoletës
soletëssësëbodrumit
bodrumit

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazëbazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
3 3Veshja
Veshjae exokolit
xokolit ±0±0mm
mm- OK
- OKSoletë
Soletë

Xokol
Xokol

AAG G

Soletë
Soletëbodrumi
bodrumie eizoluar
izoluarnga
ngalart
lart

d2d2

Ambjenti
Ambjentii bodrumit
i bodrumiti pa
i pangrohur
ngrohur

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITWARM-WAND
WARM-WAND
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITQuix
QuixBashkues
Bashkuespës
pësxokel
xokel

Shpjegime:
Shpjegime:
■■Veshje
Veshjexokoli
xokoli±±0 0= =OK
OKSoletë
Soletë
Variantet
Variantetme
melartësi
lartësiveshje
veshje
+300
+300mm
mm/ ±0
/ ±0/ -300
/ -300mm
mm
janë
janëekuivalente
ekuivalente
■■Izolimi
Izolimii xokolit
i xokolitminim.
minim.750
750mm
mmnën
nënOK
OK
soletë
soletë
■■Bashkimet
Bashkimet e e xokolit
xokolit duhet
duhet tëtë jenë
jenë
termikisht
termikisht tëtë shkëputur.
shkëputur. Eshtë
Eshtë e e
detyrueshme
detyrueshme zbatimi
zbatimi me
me KNAUF
KNAUF
MARMORIT
MARMORITQuix.
Quix.

240
240- 300
- 300

Suva
Suvae evjetër
vjetër

OKOK
Soletë
Soletë

Pikë
Pikëreferimi
referimi

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

Suva
Suvae ebrendshme
brendshme
Mur
Murtulle
tulle
Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS4040mm,
mm,
0,04
0,04W/(mK)
W/(mK)
si si

A AW
A AW

jashtë
jashtë

Alle
AlleDeckenarten
Deckenarten- einschl.
- einschl.Beton
Beton
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Mur
Murtulle/
tulle/betoni
betoni
innen
innen- unbeheizt
- unbeheizt

jashtë
jashtë
2/32/3d2d2

3 3Veshje
Veshjee exokolit
xokolit -3-0300mm
- OKSoletë
Soletë
0mm- OK

si si

si si

300
300

OKOK
Soletë
Soletë

300
300

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton
■■Mur
Murbodrumi:
bodrumi:
TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emurit
murit- përfsh.
- përfsh.beton
beton
■■Mur
Murnënëkatin
katinpërdhe:
përdhe:
TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emurit
murit- përveç
- përveçbeton
beton

3 3 Veshje
Veshjee exokolit
xokolit +3+03000mm
mm- OK
- OKSoletë
Soletë

OKOK
Soletë
Soletë

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacione
Informacioneshtesë
shtesëmbi
mbiSistemet
Sistemet
termoizolues
termoizoluestëtëintegruara:
integruara:
/ „Putz
www.knauf-ks.com
■■www.knauf.al
www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
und
undFassade“
Fassade“

6161

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
TermoizolimTermoizolim-izolim
izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne eçatisë
çatisë

Çati
Çatime
metrarë
trarëhorizontalë
horizontalë

Paraqitje
Paraqitjebazëbazë-vertikale
vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
44

Bashkim
Bashkimgjatësor
gjatësori çatisë
i çatisëme
me
veshjen
veshjene emurit
muritme
mepllakë
pllakëgipsi
gipsi

d4d4

A AD D

Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii ngrohur
i ngrohur

Izolimi
Izolimi
pambuk
pambukmineral
mineral

Shpjegime:
Shpjegime:
■■Variante
Varianteme/ose
me/oseKniestock
Kniestockjanë
janë
ekuivalente
ekuivalente

brez
brez- i- ngrohur
i ngrohur

Brez
Brezbetoni
betoni

Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral
Pllakë
PllakëKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm

Pikë
Pikëreferimi
referimi

Pllakë
PllakëKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm
Veshje
Veshjemuri
murimemekonst.
konst.
Knauf
KnaufProfil
ProfilCD
CD

A AW
A AW

si si

77

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton
■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- përveç
- përveçbeton
beton

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacione
Informacioneshtresë
shtresëmbi
mbiSistemet
Sistemet
termoizoluese:
termoizoluese:
www.knauf.al
/ www.knauf-ks.com
6262 ■■www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
„Putz
und
undFassade“
Fassade“

Dysheme
Dyshemee egatshme
gatshmeKnauf
Knauf
p.sh.
p.sh.Brio
Brio1818mm
mm
Alle
AlleDeckenarten
Deckenarten- einschl.
- einschl.Beton
Beton

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
WARM-WAND
WARM-WAND
Suva
Suvae evjetër
vjetër

Mur
Murtulle
tulle
brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- Izolim
- Izolimi jashtëm
i jashtëm
Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne eçatisë
çatisë

Çati
Çatime
metra
tratëtëpjerrët
pjerrët

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
44

Bashkim
Bashkimgjatësor
gjatësori çatisë
i çatisëme
me
veshjen
veshjene emurit
muritme
mepllakë
pllakëgipsi
gipsi

AAD D

Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii ngrohur
i ngrohur

brenda
brenda- i-pa
i pangrohur
ngrohur

Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral140
140mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
Brez
Brezbetoni
betoni

Pllakë
PllakëKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm
Veshje
Veshjemuri
murimemekonst.
konst.meme
Profil
ProfilCD
CDKnauf
Knauf
Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral6060mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletavedhe
dhemureve
mureve
- përveç
- përveçbeton
beton
■■Kërkesat
Kërkesatpër
përsoletat
soletatme
mebeton:
beton:

d3d3

Pikë
Pikëreferimi
referimi
TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përveç
- përveçbeton
beton

A AW
A AW

Për
Përtëtëarritur
arriturnjë
njëkonformitet
konformitetsipas
sipasDIN
DIN
4108
4108Aneksi
Aneksi2,2,tek
teksoletat
soletate ebetonit,
betonit,
është
ështëe edomosdoshme
domosdoshmenjë
njëizolues
izoluesnënë
nivelin
niveline eçatisë.
çatisë.

Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE

Suva
Suvae evjetër
vjetër

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

77

si si

Mur
Murtulle
tulle
brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Tra
Traçatie
çatie
Bashkim
Bashkimgjatësor
gjatësori çatisë
i çatisëpapa
veshje
veshjemuri
murime
mepllakë
pllakëgipsi
gipsi

44

AAD D

Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii pangrohur
i pangrohur

160
160
brenda
brenda- i-pa
i pangrohur
ngrohur

Izolues
IzoluesEPS
EPS160
160mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletavedhe
dhemureve
mureve

Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolues
IzoluesEPS
EPS

Pikë
Pikëreferimi
referimi

d3d3
TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përveç
- përveçbetoni
betoni

A AW
A AW

përveç
përveçbetonit
betonit
■■Kërkesat
Kërkesatpër
përsoletën
soletëne ebetonit:
betonit:
Për
Përtëtëarritur
arriturkonformitetin
konformitetinsipas
sipasDIN
DIN
4108
4108Aneksi
Aneksi2,2,tek
teksoletat
soletate ebetonit,
betonit,
është
ështëe edomosdoshme
domosdoshmenjë
njëizolues
izoluesnënë
nivelin
niveline eçatisë.
çatisë.

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE

si si

Suva
Suvae evjetër
vjetër

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacionet
Informacionetshtesë
shtesëmbi
mbiSistemet
Sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruara:
integruara:
/ „Putz
www.knauf-ks.com
■■www.knauf.al
www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
und
undFassade“
Fassade“

Mur
Murtulle
tulle
brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Këshillim:
Këshillim:
Për
Përnjënjëndërtim
ndërtimeventual
eventualtëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën
nënçati,
çati,tëtëzbatohet
zbatohetizolimi
izolimidhe
dhembulimi
mbulimii shkelshëm
i shkelshëmi i
pjesës
pjesëssësësipërme
sipërme(shtresa
(shtresae epërdorshme)
përdorshme)tëtësoletës
soletësme
menivelues
niveluesdyshemeje
dyshemeje(shiko
(shikoProspektin
Prospektinteknik
teknik
Knauf
KnaufF12)
F12)ose
osetëtëmontohet
montohetdyshemeja
dyshemejae ethatë
thatëKnauf
KnaufBrio
Brio18.
18.Shkelshmëria
Shkelshmëriae eplotë
plotëe edyshemesë,
dyshemesë,nënë
rast
rasttëtëndërtimit
ndërtimittëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën-çati,
nën-çati,realizohet
realizohetme
mekosto
kostotëtëvogla
vogladuke
dukemontuar
montuarnjënjështresë
shtresë
tjetër
tjetërBrio
Brio1818. .
6363

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm
Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne eçatisë
çatisë

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
44

Çati
Çatie epjerrët
pjerrët
Bashkim
Bashkimgjatësor
gjatësori çatisë
i çatisëme
me
veshjen
veshjene emurit
muritme
mepllakë
pllakëgipsi
gipsi
Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii ngrohur
i ngrohur
Shpjegime:
Shpjegime:
■■Variante
Varianteme/pa
me/paKniestock
Kniestockjanë
janëekuivalente
ekuivalente

A AD D

Izolues
Izolues
pambuk
pambukmineral
mineral

d4d4

pambuk
pambukmineral
mineralnënëformë
formëpyke
pyke 6060mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
60
60

brenda
brenda- -i ngrohtë
i ngrohtë
Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral
Pllakë
PllakëKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm

Pikë
Pikëreferimi
referimi

A AW
A AW

si si

Veshje
Veshjemuri
murimemekonst.
konst.
memeprofil
profilCD
CDKnauf
Knauf
Dysheme
Dyshemee ethatë
thatëKnauf
Knauf
p.sh.
p.sh.Brio
Brio1818mm
mm

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletës
soletës- përfsh.
- përfsh.beton
beton

77

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
WARM-WAND
WARM-WAND
Suva
Suvae evjetër
vjetër

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh,
- përfsh,beton
beton
■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- përveç
- përveçbeton
beton

si si

brenda
brenda- i- ngrohtë
i ngrohtë

jashtë
jashtë

d2d2

DIN
DIN4108
4108
Beiblatt
Beiblatt2 2

Çati
Çatie epjerrët
pjerrët

Mur
Murtulle
tulle
240
240- 300
- 300

44

Kafazi
Kafazii shkallëve
i shkallëve
A AD D

Nën-çati
Nën-çatii ngrohur
i ngrohur

Izolim
Izolim
pambuk
pambukmineral
mineral

d4d4

pambuk
pambukmineral
mineralnënëformë
formëpyke
pyke 6060mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
60
60

Izolim
Izolimpambuk
pambukmineral
mineral
Pllakë
PllakëKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm

Pikë
Pikëreferimi
referimi

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton
■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- pëveç
- pëveçbeton
beton

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacione
Informacioneshtesë
shtesëmbi
mbiSistemet
Sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruar
integruar
www.knauf.al
/ www.knauf-ks.com
6464 ■■www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
„Putz
und
undFassade“
Fassade“

A AW
A AW

si si

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
Suva
Suvae evjetër
vjetër

Mur
Murtulle
tulle
brenda
brenda- i- ngrohtë
i ngrohtë

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm
Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne eçatisë
çatisë

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
44

Tavan
Tavani pjerrët
i pjerrët
Bashkim
Bashkimgjatësor
gjatësori çatisë
i çatisëpapa
veshje
veshjemuri
murime
mepllakë
pllakëgipsi
gipsi

AAD D

Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii pa
i pangrohur
ngrohur
Shpjegime:
Shpjegime:
IzoliminënëKniestock
Kniestockbrenda
brendame
metëtënjëjtën
njëjtën
■■Izolimi
trashësi
trashësiizolimi
izolimisisiaiaijashtë.
jashtë.

si si

d3d3180
180mm
mm

A AW
A AW

Pikë
Pikëreferimi
referimi
Soletë
Soletëbetoni
betoni

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
WARM-WAND
WARM-WAND
Suva
Suvae evjetër
vjetër

77
si si

Mur
Murtulle
tulle
brenda
brenda- i- ngrohtë
i ngrohtë

jashtë
jashtë

d2d2

DIN
DIN4108
4108
Beiblatt
Beiblatt2 2

Çati
Çatie epjerrët
pjerrët

Pllaka
PllakaKnauf
Knauf12,5
12,5mm
mm
Veshje
Veshjemuri
murimemekonst.
konst.memeprofil
profilCD
CD
Pambuk
Pambukmineral
mineral
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emurit
murit- përveç
- përveçbeton
beton
■■Soletë:
Soletë:Beton
Beton
Për
Përtëtëarritur
arriturnjë
njëkonformitet
konformitetsipas
sipasDIN
DIN
4108
4108Aneksi
Aneksi2,2,tek
teksoletat
soletate ebetonit
betonit
është
ështëe edomosdoshme
domosdoshmenjë
njëizolim
izolimnënë
nivelin
niveline eçatisë.
çatisë.

brenda
brenda- i- ngrohtë
i ngrohtë

100mm,
mm,
Pambuk
Pambukmineral
mineralnënëformë
formëpyke
pyke 100
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
0
100
10

Nuk
Nukkakaekuivalenë
ekuivalenëme
meDIN
DIN4108
4108Aneksi
Aneksi2,2,
megjithatë
megjithatëështë
ështëzgjidhje
zgjidhjetermike
termikeoptimale
optimale
për
për variantin
variantin e e zbatuar.
zbatuar. Temperatura
Temperatura e e
kerkuar
kerkuare esipërfaqes
sipërfaqessipas
sipasDIN
DIN4108-02
4108-02
është
është 12,6
12,6 °C°C dhe
dhe nuk
nuk bie
bie nën
nën këte
këte
temperaturë
temperaturënënëasnjë
asnjëvend.
vend.

Trash.
Trash.sipas
sipasnevojës
nevojësd2d2

240
240- 300
- 300

44

Bashkim
Bashkimgjatësor
gjatësori çatisë
i çatisëpapa
veshje
veshjemuri
murime
mepllakë
pllakëgipsi
gipsi

Izolim
IzolimEPS,
EPS,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

Ambjent
Ambjentnën-çati
nën-çatii pa
i pangrohur
ngrohur
Pambuk
Pambukmineral
mineral
nënëformë
formëpyke
pyke

120mm
mm
d3d3 120

≥ ≥100
100mm
mm

180mm
mm
d3d3 180

≥ ≥160
160mm
mm

Pambuk
Pambukmineral
mineralnënëformë
formëpyke
pyke
Trashësitë
Trashësitëshiko
shikotabelën
tabelënmajtas
majtas
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

brendabrenda-jojoi ngrohtë
i ngrohtë
Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm

100
100

Izolim
Izolimsolete
solete

100
100

AAD D

Pikë
Pikëreferimi
referimi

Izolim
IzolimEPS
EPS

d3d3

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacione
Informacioneshtesë
shtesëmbi
mbiSistemet
Sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruar:
integruar:
/ „Putz
www.knauf-ks.com
■■www.knauf.al
www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
und
undFassade“
Fassade“

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përf.
- përf.beton
beton

A AW
A AW

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh,
- përfsh,beton
beton
■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- përveç
- përveçbeton
beton

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
WARM-WAND
WARM-WAND
Suva
Suvae evjetër
vjetër

si si

Mur
Murtulle
tulle
brenda
brenda- i- ngrohtë
i ngrohtë

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Këshillë:
Këshillë:
Për
Përnjënjëndërtim
ndërtimeventual
eventualtëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën
nënçati,
çati,tëtëzbatohet
zbatohetizolimi
izolimidhe
dhembulimi
mbulimii shkelshëm
i shkelshëmi pjesës
i pjesës
sësësipërme
sipërme(shtresa
(shtresae epërdorshme)
përdorshme)tëtësoletës
soletësmemenivelues
niveluesdyshemeje
dyshemeje(shiko
(shikoProspektin
Prospektinteknik
teknikKnauf
KnaufF12)
F12)
ose
osetëtëmontohet
montohetdyshemeja
dyshemejae ethatë
thatëKnauf
KnaufBrio
Brio18.18.Shkelshmëria
Shkelshmëriae eplotë
plotëe edyshemesë,
dyshemesë,nënërast
rasttëtëndërtimit
ndërtimit
6565
tëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën-çati,
nën-çati,realizohet
realizohetmemekosto
kostotëtëvogla
vogladuke
dukemontuar
montuarnjënjështresë
shtresëtjetër
tjetërBrio
Brio1818. .

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne esoletës
soletëssësëçatisë
çatisë

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
55

Tra
Traçatie
çatie

AAD D

Muri
Muriqëqëbashkohet
bashkohettërthorazi
tërthorazi
me
meçatinë
çatinë

Pambuk
Pambukmineral
mineral3030mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii pa
i pangrohur
ngrohur

brendabrenda-jojoi ngrohtë
i ngrohtë
6060

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
Suva
Suvae evjetër
vjetër

0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)
Mur
Murtulle,
tulle,
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike,
termike,
0,032
0,032W/(mK)
W/(mK)
1250
1250

■■Mur
Murtulle
tulle λ λ≤≤0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)
■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përveç
- përveçbeton
beton
■■Kërkesat
Kërkesatpër
përsoletën
soletëne ebetonit:
betonit:
Mur
Murtulle
tulleλ λ≤≤0,48
0,48W/(mK)
W/(mK)
Izolim
Izolimi murit
i murittëtëjashtëm:
jashtëm:
160deri
deri200
200mm
mm
d2d2≥≥160
Izolimi
Izolimii soletës
i soletëssësëkatit
katit

Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS

Pikë
Pikëreferimi
referimi

d3d3

120mm
mm
d3d3120

77

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- pëveç
- pëveçbeton
beton

A AW
A AW

Eshtë
Eshtëe ekëshillueshme
këshillueshmetëtëvendoset
vendoset
izolim
izolimnënënivelin
niveline eçatisë.
çatisë.

si si

Mur
Murtulle,
tulle,
si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

brendabrenda-i ngrohtë
i ngrohtë

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Tra
Traçatie
çatie
Muri
Muriqëqëbashkohet
bashkohetnënëmënyrë
mënyrë
gjatësore
gjatësoreme
meçatinë
çatinënënëzonën
zonëne esoletës
soletës
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AAD D

Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii pa
i pangrohur
ngrohur
■■Mur
Murtulle
tulle λ λ≤≤0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)
■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përveç
- përveçbeton
beton
■■Kërkesat
Kërkesatpër
përsoletën
soletëne ebetonit
betonit
Mur
Murtulle
tulleλ λ≤≤0,48
0,48W/(mK)
W/(mK)
Izolim
Izolimi murit
i murittëtëjashtëm:
jashtëm:
160deri
deri200
200mm
mm
d2d2≥≥160
Izolimi
Izolimii soletës
i soletëssësëkatit:
katit:

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
Suva
Suvae evjetër
vjetër

Pambuk
Pambukmineral
mineral3030mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike,
termike,
0,032
0,032W/(mK)
W/(mK)
Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS

Pikë
Pikëreferimi
referimi

d3d3

120mm
mm
d3d3120

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përveç
- përveçbeton
beton

A AW
A AW

Eshtë
Eshtëe ekëshillueshme
këshillueshmetëtëvendoset
vendoset
izolim
izolimnënënivelin
niveline eçatisë.
çatisë.

si si

Mur
Murtulle
tulle
si si

brendabrenda-jojoi ngrohtë
i ngrohtë
0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

Mur
Murtulle,
tulle,
6060

DIN
DIN4108
4108
Beiblatt
Beiblatt2 2

0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

brenda
brenda- i- ngrohtë
i ngrohtë

jashtë
jashtë

d2d2

240
240- 300
- 300

Këshillime:
Këshillime:

■■Për
Përnjënjëndërtim
ndërtimeventual
eventualtëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën
nënçati,
çati,tëtëzbatohet
zbatohetizolimi
izolimidhe
dhembulimi
mbulimii shkelshëm
i shkelshëm
Informacione
Informacioneshtesë
shtesëmbi
mbiSistemet
Sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruar:
integruar:
www.knauf.al
6666 ■■www.knauf.al
www.knauf.al / www.knauf-ks.com

i pjesës
i pjesëssësësipërme
sipërmetëtësoletës
soletës(shtresa
(shtresae epërdorshme)
përdorshme)me
menivelues
niveluesdyshemeje
dyshemeje(shiko
(shikoProspektin
Prospektin
teknik
teknikKnauf
KnaufF12)
F12)ose
osetëtëmontohet
montohetdyshemeja
dyshemejae ethatë
thatëKnauf
KnaufBrio
Brio18.
18.Shkelshmëria
Shkelshmëriae eplotë
plotëe e
dyshemesë,
dyshemesë,nënërast
rasttëtëndërtimit
ndërtimittëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën-çati,
nën-çati,realizohet
realizohetme
mekosto
kostotëtëvogla
vogladuke
duke
montuar
montuarnjënjështresë
shtresëtjetër
tjetërBrio
Brio1818

■■Pllakat
Pllakattermike
termikeKnauf
KnaufInInTherm
Thermduhet
duhettëtëjenë
jenëdifuzuese.
difuzuese.

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- izolim
- izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri brendshëm
i brendshëmnënëzonën
zonëne esoletës
soletëssësëkatit
katit

Mur
Murndarës
ndarësndërmjet
ndërmjetdydybanesave
banesave

Paraqitje
Paraqitjebazë
bazë- vertikale
- vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
66

Soleta
Soletae esipërme
sipërmee ekatit
katit

AAD D

Ambjenti
Ambjentinën-çati
nën-çatii pa
i pangrohur
ngrohur

brenda
brenda- jo
- joi ngrohur
i ngrohur

Shpjegim
Shpjegim: :
■■Kurora
Kurorae emurit
muritduhet
duhettëtëmbi-izolohet
mbi-izolohetderi
derinënë

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

6060

latësinë
latësinëe ekatit
katitnën-çati
nën-çati(deri
(deri1,25
1,25mmmbi
mbi
soletë)
soletë)≥30
≥30mm
mm- λ- λ≤0,035
≤0,035W/(mK)
W/(mK)
1250
1250

Mur
Murtulle,
tulle,
0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)
Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike
0,032
0,032W/(mK)
W/(mK)

Murtulle
tulleλ λ≤0,58
≤0,58W/(mK)
W/(mK)
■■Mur
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përveç
- përveçbeton
beton
■■TëTëgjitha

Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS

Kërkesatpër
përsoletën
soletëne ebetonit:
betonit: : :
■■Kërkesat
Për
Përtëtëarritur
arriturkonformitetin
konformitetinme
meDIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2,2,ështe
ështee enevojshme
nevojshmenjë
njëizolim
izolim
nënënivelin
niveline eçatisë.
çatisë.

d3d3
TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
-soletave
- përfshirë
- përfshirëbeton
beton
si,1
si,1

77

si,2si,2

Mur
Murtulle,
tulle,
si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Mur
Muri brendshëm
i brendshëm
Soleta
Soletae ebodrumit
bodrumite eizoluar
izoluarnga
ngaposhtë
poshtë

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

brenda
- i- ngrohur
i ngrohur
i brenda
i
240
240

77

AAD D

Ambjente
Ambjentebodrumi
bodrumitëtëpapangrohura
ngrohura

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur
Mur
Murtulle/Beton
tulle/Beton
Knauf
KnaufBrio
Brio1818mm
mm
Izolim
IzolimEPS
EPS2020mm,
mm,
si,2si,2
0,04
0,04W/(mK)
W/(mK)

si,1
si,1

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfshirë
- përfshirëbeton
beton

1000
1000

gjithallojet
llojete esoletave
soletavedhe
dhetavaneve
tavaneve
■■TëTëgjitha
- përfsh.
- përfsh.Beton
Beton

Izolim
IzolimEPS
EPS6060mm,
mm,
0,04
0,04W/(mK)
W/(mK)
i pa
i pandërprerë
ndërprerë
Izolim
IzolimEPS,
EPS,
0,04
0,04W/(mK)
W/(mK)
2020

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Mur
Murtulle/Beton
tulle/Beton
i brenda
i
brenda
- i- pa
i pangrohur
ngrohur

brenda
brenda- i- pa
i pangrohur
ngrohur
115-240
115-240

Këshillime:
Këshillime:

■■Për
Përnjënjëndërtim
ndërtimeventual
eventualtëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën
nënçati,
çati,tëtëzbatohet
zbatohetizolimi
izolimidhe
dhembulimi
mbulimii shkelshëm
i shkelshëm
Informacione
Informacioneshtesë
shtesëmbi
mbiSistemet
Sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruar:
integruar:
■■www.knauf.al
www.knauf.al
www.knauf.al / www.knauf-ks.com

i pjesës
i pjesëssësësipërme
sipërme(shtresa
(shtresae epërdorshme)
përdorshme)tëtësoletës
soletësme
menivelues
niveluesdyshemeje
dyshemeje(shiko
(shikoProspektin
Prospektin
teknik
teknikKnauf
KnaufF12)
F12)ose
osetëtëmontohet
montohetdyshemeja
dyshemejae ethatë
thatëKnauf
KnaufBrio
Brio18.
18.Shkelshmëria
Shkelshmëriae eplotë
plotëe e
dyshemesë,
dyshemesë,nënërast
rasttëtëndërtimit
ndërtimittëtëmëvonshëm
mëvonshëmtëtëkatit
katitnën-çati,
nën-çati,realizohet
realizohetme
mekosto
kostotëtëvogla
vogladuke
duke
montuar
montuarnjënjështresë
shtresëtjetër
tjetërBrio
Brio1818. .

Pllakattermike
termikeKnauf
KnaufInInTherm
Thermduhet
duhettëtëjenë
jenëdifuzuese.
difuzuese.
■■Pllakat

6767

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- Izolim
- Izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne edritares
dritares
8 83030mm
mmi mbi-izoluar
i mbi-izoluar

Dritare
Dritaree efutur
futur3030mm
mmnënëizolim
izolim

AAWW

Ambjenti
Ambjentibrendshëm
brendshëmi ngrohur
i ngrohur

AAAW
AW
200
200

Shpjegime:
Shpjegime:
■■Dritare:
Dritare:p.sh
p.sh
. REHAU
. REHAUBrillant
BrillantDesign
DesignMD
MD*) *)
Fletëte emotuara
motuaratëtëdritares
dritaresduhet
duhettëtë
■■Fletët
mbushen
mbushen me
me izolues
izolues sipas
sipas rregullave
rregullave
teknike
tekniketëtëofertuesit
ofertuesittëtëxhamit.
xhamit.
Bashkimet hermetike
hermetike tëtë korrnizës
korrnizës sësë
■■Bashkimet
dritares
dritaresme
memurin
murine etullës
tullëskryhen
kryhennëpërmnëpërmjetjetshiritit
shirititizolues,
izolues,profilit
profilitbashkues
bashkuespër
për
suva
suvasipas
sipasDIN
DIN4108-7
4108-7sisidhe
dherregullave
rregullave
tëtëprodhuesit
prodhuesittëtëxhamit.
xhamit.

> >3030
Shtresë
Shtresëkundër-zjarrit
kundër-zjarritA1,
A1,për
për d2d2 > >100
100mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITMUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
Suva
Suvae evjetër
vjetër

Pikë
Pikëreferimi
referimi
jashtë
jashtë

d2d2

si si

240 - 300
240 - 300

30
30

Bashkimi
Bashkimime
medritaren
dritaren- Shpatullimet
- Shpatullimet

Paraqitje
Paraqitjebazëbazë-horizontale
horizontale/ vertikale
/ vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm

■Mur
■Murtulle
tulleλ λ≤≤0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

77

si si

brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Bashkimet
Bashkimetme
medritaren
dritaren- parvaz
- parvaz
Dritare
Dritaree ebrenda
brendaizolimit
izolimit3030mm
mmme
me/ ose
/ ose
mbi-izolim
mbi-izolimtëtëkorrnizës
korrnizëssësëposhtme
poshtmetëtë
dritares
dritaresme
me1010mm
mmshtresë
shtresëizoluese
izoluese

Mur
Murtulle,
tulle,

0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

99
brenda
brenda- i- ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

■Mur
■Murtulle
tulle λ λ≤≤0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Informacione
Informacionetëtëtjera
tjerambi
mbisistemet
sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruara:
integruara:
www.knauf.al
/ www.knauf-ks.com
6868 ■■www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
„Putz
und
undFassade“
Fassade“

si si

10
10

Pikë
Pikëreferimi
referimi

3030

A AW
A AW

Shpjegime:
Shpjegime:
*) *)
■■Dritare:
Dritare:p.p.sh.
sh.REHAU
REHAUBrillant
BrillantDesign
DesignMD
MD
■■Fletët
Fletëte emotuara
motuaratëtëdritares
dritaresduhet
duhettëtë
mbushen
mbushen me
me izolues
izolues sipas
sipas rregullave
rregullave
teknike
tekniketëtëofertuesit
ofertuesittëtëxhamit.
xhamit.
■■Bashkimet
Bashkimet hermetike
hermetike tëtë korrnizës
korrnizës sësë
dritares
dritaresme
memurin
murine etullës
tullëskryhen
kryhennëpërmnëpërmjetjetshiritit
shirititizolues,
izolues,profilit
profilitbashkues
bashkuespër
për
suva
suvasipas
sipasDIN
DIN4108-7
4108-7sisidhe
dherregullave
rregullave
tëtëprodhuesit
prodhuesittëtëxhamit.
xhamit.

AW
AW

Ambjenti
Ambjentibrendshëm
brendshëmi ngrohur
i ngrohur

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORIT
MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE
Suva
Suvae evjetër
vjetër

Mur
Murtulle,
tulle,
0,58
0,58W/(mK)
W/(mK)

d2d2

*)*)Koeficienti
Koeficientipërçueshmërisë
përçueshmërisëtermike
termike

240
240- 300
- 300

UfU=f =1,3
1,3W/(m²K)
W/(m²K)(me
(mearmim
armimstandart)
standart)
UfU=f=1,1
1,1W/(m²K)
W/(m²K)(me
(mearmim
armimtermik
termiktëtëndarë)
ndarë)

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Termoizolim
Termoizolim- Izolim
- Izolimi jashtëm
i jashtëm

Mur
Muri jashtëm
i jashtëmnënëzonën
zonëne edritares
dritares

Bashkim
Bashkim- kutia
- kutiae egrillës
grillës

Paraqitje
Paraqitjebazëbazë-vertikale
vertikale- Dimensionet
- Dimensionetnënëmm
mm
1010

d2d2

Dritare
Dritarebrenda
brendaizolimit
izolimit3030mm
mm
Ambjent
Ambjenti brendshë
i brendshëi ngrohur
i ngrohur
Shpjegime:
Shpjegime:
■■Dritare
Dritarep.sh.
p.sh.REHAU
REHAUBrillant
BrillantDesign
DesignMD
MD*) *)

240
240- 300
- 300

Suva
Suvae evjetër
vjetër
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITMUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE

Mur
Murtulle
tulle

Shtresë
Shtresëzjarrduruese
zjarrdurueseA1,
A1,
për
për d2d2 > >100
100mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

■■Për
Përkollona
kollonabetoni
betoniështë
ështëe ekëshillueshme
këshillueshme
një
një provë
provë individuale
individuale për
për shkak
shkak tëtë
mbrojtjes
mbrojtjesnga
ngakondensimi.
kondensimi.

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton

**)**)
Izolim
IzolimPUR
PUR 3030mm,
mm,
0,025
0,025W/(mK)
W/(mK)

A AW
A AW

200
200

Kollonë
Kollonëbetoni/
betoni/Mur
Murtulle
tulle

si si

Pikë
Pikëreferimi
referimi

si si

3030

77

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2 2

Bashkim
Bashkimi dritaresi dritares-kutia
kutiae egrillës
grillës

30
30

AW
AW

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton
■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- përveç
- përveçbeton
beton

3030

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

jashtë
jashtë

1010

Dritare
Dritarebrenda
brendaizolimit
izolimit3030mm
mm

d2d2

240
240- 300
- 300

Ambjenti
Ambjentibrendshmëm
brendshmëmi ngrohur
i ngrohur
Suva
Suvae evjetër
vjetër
KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITWARM-WAND
WARM-WAND

Mur
Murtulle
tulle

Shtresë
Shtresëzjarrduruese
zjarrdurueseA1,
A1,
për
për d2d2 > >100
100mm,
mm,
0,035
0,035W/(mK)
W/(mK)

TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton

**)**)
Izolim
IzolimPUR
PUR 3030mm,
mm,
0,025
0,025W/(mK)
W/(mK)

■■TëTëgjitha
gjithallojet
llojete esoletave
soletave- përfsh.
- përfsh.beton
beton
■■TeTegjitha
gjithallojet
llojete emureve
mureve- përveç
- përveçbeton
beton

si si

DIN
DIN4108
4108
Aneksi
Aneksi2222

Informacione
Informacionetëtëtjera
tjerambi
mbisistemet
sistemettermotermoizoluese
izoluesetëtëintegruara:
integruara:
/ „Putz
www.knauf-ks.com
■■www.knauf.al
www.knauf.de
www.knauf.de„Putz
und
undFassade“
Fassade“

200
200

3030

si si

AW
AW

A AW
A AW

Kollonë
Kollonëbetoni/
betoni/Mur
Murtulle
tulle

Pikë
Pikëreferimi
referimi
3030
jashtë
jashtë

brendabrenda-i ngrohur
i ngrohur

*)*)Koeficienti
Koeficientii përçueshmërisë
i përçueshmërisëtermike:
termike:

UfU=f =1,3
1,3W/(m²K)
W/(m²K)(me
(mearmim
armimstandart)
standart)
UfU=f=1,1
1,1W/(m²K)
W/(m²K)(me
(mearmim
armimtermik
termiktëtëndarë)
ndarë)
**)**)TëTëkihen
kihenkujdes
kujdeskërkesat
kërkesate embrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri
zjarritëtësecilit
secilitvend
vend

6969

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjermime
Sugjermimepër
përmodernizim
modernizim- brenda;
- brenda;Sisteme
Sisteme

Modernizim
Modernizimme
meKnauf
Knauf
Koncepti
Konceptii planifikuar
i planifikuarpër
përmodernizimin
modernizimine etëtë
gjitha
gjitha strukturave
strukturave tëtë vjetra
vjetra bazohet
bazohet nënë
marrjen
marrjene emasave
masavepër
përoptimizim.
optimizim.
TëTëbanuarit
banuaritme
mesistemet
sistemete endërtimit
ndërtimittëtëthatë
thatë
dodotëtëthotë
thotëfleksibilitet
fleksibilitetdhe
dhefunksionalitet
funksionalitetnënë
krijimin
krijimin e e ambjentit.
ambjentit. Ambjenti
Ambjenti i i banimit
banimit
mund
mundtëtëkrijohet
krijohetpapateknika
teknikatëtëkomplikuara
komplikuara
ndërtimi
ndërtimidhe
dhenga
ngaana
anatjetër
tjetërmund
mundti tipërshtapërshtatettet ndryshimeve
ndryshimeve nënë përdorim
përdorim dhe
dhe nënë
kërkesa.
kërkesa.Idetë
Idetëindividuale
individualemund
mundtëtërealizorealizohen
henme
menjë
njëmaterial
materialndërtimi
ndërtiminatyral,
natyral,i cili
i cili
posedon
posedon karakteristika
karakteristika tëtë shkëlqyera
shkëlqyera
referuar
referuar mbrojtjes
mbrojtjes nga
nga zjarri,
zjarri, zëizolimit,
zëizolimit,
termoizolimit
termoizolimitsisidhe
dherregullimit
rregullimittëtëtemperatemperaturës
turës dhe
dhe lagështisë.
lagështisë. Teknika
Teknika e e punës
punës
Knauf
Knauf mundëson
mundëson liriliri optimale
optimale krijuese
krijuese
nëpërmjet
nëpërmjetdetajeve
detajevekonstruktive
konstruktiveideale
idealedhe
dhe
qëqëkorrespondojnë
korrespondojnëme
menjëra-tjetrën
njëra-tjetrënpër
përçdo
çdo
fushë
fushë përdorimi.
përdorimi. Eshtë
Eshtë nënë natyrën
natyrën e e
sistemeve
sistemevetëtëndërtimit
ndërtimittëtëthatë
thatëqëqëçdo
çdorast
rast
ideale.
modernizimi
modernizimitatazgjidhë
zgjidhënënëmënyrë
mënyrëideale.
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7070

NëNëvarësi
varësitëtëvarianteve
variantevetëtëplanimetrisë
planimetrisë
paraqiten
paraqiten nënë vijim
vijim shembuj
shembuj mundësish
mundësish
ndërtimi
ndërtimisipas
sipaskërkesave
kërkesaveindividuale.
individuale.

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Planimetri
Planimetri

Kuzhina
Kuzhina
Banjo
Banjo

Dhoma
Dhomagjumit
gjumit
Dhoma
Dhomangrënies
ngrënies
Korridor
Korridor

Korridor
Korridor

Kuzhina
Kuzhina
Dhoma
Dhomagjumit
gjumit

Banjo
Banjo

Banesë
Banesëpara
pararikonstruksionit
rikonstruksionit

[Burimi
[Burimi2]2]

88
Ballkon
Ballkon
1 1 Izolim
Izolimi jashtëm
i jashtëmmemefasadë
fasadëtermike
termike

KNAUF
KNAUFMARMORIT
MARMORITWARM-WAND
WARM-WAND
(Faqe
(Faqe98,98,99)
99)

2 2 Izolimi
Izolimii brendshëm
i brendshëmmeme

Knauf
KnaufInTherm
InThermPllakë
Pllakëtermike
termike/ Veshje
/ Veshjememekonst.
konst.
(Faqe
(Faqe79,79,80,80,94)
94)

11

2 2 Dhoma
Dhomandenjes
ndenjes

3 3 Mure
MureKnauf
Knauf

Zyrë
Zyrë

Ngrënia
Ngrënia

1111

(Faqe
(Faqe72,72,73)
73)

44

77

4 4 Mur
Muri sigurtë
i sigurtëKnauf
KnaufW118
W118

si simur
murndarës
ndarësndërmjet
ndërmjetdydybanesave
banesave
(Faqe73)
(Faqe73)

5 5 Mur
Murizolues
izoluesKnauf
KnaufW116
W116

88

(Faqe74)
(Faqe74)

6 6 Veshje
Veshjemuri
muripër
përinstalime
instalimeKnauf
Knauf

Dhoma
Dhomagjumit
gjumit

(Faqe
(Faqe75)
75)

1010

7 7 Knauf
KnaufSinus
Sinus

(Faqe
(Faqe77)
77)

8 8 Sistemi
Sistemii dyerve
i dyerverrëshqitëse
rrëshqitëseKnauf
KnaufSystem
SystemKrona
Krona

(Faqe
(Faqe78)
78)

88
1212

66

9 9 Mur
Murkuti
kutiKnauf
Knauf

Banjo
Banjo

99

Kuzhinë
Kuzhinë
55

(Faqe
(Faqe81)
81)

1010Tavan
Tavani varur
i varurKnauf
Knauf

Korridori
Korridori

33

22

(Faqe
(Faqe84)
84)

1111Tavan
Tavanvelë
velëKnauf
Knauf

(Faqe
(Faqe85)
85)

1212Dysheme
Dyshemee egatshme
gatshmeKnauf
KnaufBrio
Brio

(Faqe
(Faqe90,90,91,91,95)
95)

Banesë
Banesëpas
pasrikonstruksionit
rikonstruksionit
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Natyrale,
Natyrale,fleksibël
fleksibëldhe
dheperformancë
performancëe e
lartë
lartë
Sistemet
Sistemete emureve
mureveKnauf
Knauf
Kush
Kush kërkon
kërkon tata ri-modelojë
ri-modelojë ambjentin
ambjentin e e
banimit,
banimit,qëndron
qëndronpërballë
përballëdilemës:
dilemës:nga
nganjëra
njëra
anë
anëkërkesat
kërkesatmbi
mbicilësinë
cilësinë e epunimeve
punimeveetjetj
dhe
dhenga
ngaana
anatjetër,
tjetër,kryeja
kryejae etyre
tyrenënëmënyrë
mënyrë
ekonomike
ekonomike
Sistemet
Sistemete emureve
mureveKnauf
Knauffleksibël,
fleksibël,funksionfunksionale,
ale,ekonomike
ekonomikedhe
dheestetike
estetikeofrojnë
ofrojnëtëtëgjitha
gjitha
karakteristikat
karakteristikatpër
përnjë
njëkrijim
krijimindividual
individualtëtë
ambjentit.
ambjentit.
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Nëpërmjet
Nëpërmjetteknikës
teknikësKnauf
Knaufjojotëtëkomplikuar
komplikuar
montohen
montohen brenda
brenda një
një kohe
kohe tëtë shkurtër
shkurtër
konstruksione
konstruksionemuri
murime
meperformanca
performancatëtëlarta
larta
dhe
dheme
mevlera
vleratëtëlarta:
larta:robuste
robustedhe
dheelegante,
elegante,
ato
atoarrijnë
arrijnëvlerat
vleratmë
mëtëtëmira
miranënëzë-izolim
zë-izolimdhe
dhe
mbrojtje
mbrojtjenga
ngazjarri.
zjarri.Njëhësisht
Njëhësishtato
atoofrojnë
ofrojnënjë
një
instalimeve
hapsirë
hapsirëtëtëbollshme
bollshmepër
përshtrirjen
shtrirjene einstalimeve
dhe
dhenjë
njëbazament
bazamenttëtëmirë
mirëmadje
madjeedhe
edhepër
për
ngarkesa
ngarkesatëtërënda.
rënda.Me
Mepeshën
peshëne etyre
tyrerelativrelativisht
ishttëtëvogël
vogëlmuret
muretKnauf
Knaufpothuajse
pothuajsenuk
nuk
ndikojnë
ndikojnënënëstatikën
statikëne endërtesës.
ndërtesës.Ato
Atojanë
janë
kështu
kështuideale
idealepër
përti tidhënë
dhënëtëtëgjithave
gjithavefazave
fazave
tëtëjetës
jetëshapësirën
hapësirëne eduhur.
duhur.

Murime
mekonstruksion
konstruksionmetalik
metalikKnauf
KnaufW118
W118
Knauf
Knaufnjeh
njehkërkesat
kërkesatestetike
estetikesisidhe
dhekërkesat
kërkesat ■■Muri
murndarës
ndarësndërmjet
ndërmjetbanesave
banesavepër
përmë
më
fiziko-ndërtimore
fiziko-ndërtimore dhe
dhe kërkesat
kërkesat për
për kohën
kohën sisimur
shumësiguri
siguridhe
dheme
mevlerat
vleratmë
mëtëtëmira
mirapër
për
gjatë
gjatëndërtimit
ndërtimittëtëbanesës
banesësdhe
dhekëshillojnë
këshillojnë shumë
zëizolimin
zëizolimindhe
dhembrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri.
zjarri.
kështu
kështutretresisteme
sistememuri:
muri:

7272

Informacion
Informaciontëtëdetajuar
detajuargjeni
gjeninënë
prospektet
prospektetdhe
dhedetajet
detajetteknike
teknikeKnauf
Knauf
■■W11
W11Knauf
KnaufMure
Mureme
mekonstruksion
konstruksionmetalik
metalik
■■ST01
ST01Knauf
Knaufteknika
teknikae esigurisë
sigurisë

Murme
mekonstruksion
konstruksionmetalik
metalikKnauf
KnaufW112
W112sisi
■■Mur
mur
murndarës
ndarësndërmjet
ndërmjetdhomave
dhomaveme
mecilësi
cilësimë
më
tëtëlartë
lartënënëzëizolim
zëizolimdhe
dhembrojtje
mbrojtjenga
ngazjarri.
zjarri.
■■Sistemi
SistemiKnauf
KnaufW116
W116sisimur
murpër
përinstalimet
instalimet
nënëbanjo
banjodhe
dhekuzhinë
kuzhinë

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
me Knauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

W112
W112

Mur
Murmemekonstruksion
konstruksionmetalik
metalikKnauf
Knauf

Mur
Murme
mekonst.
konst.metalik
metalikKnauf
KnaufW112
W112Diamant
Diamant
Muri
Murime
mekonstruksion
konstruksionmetalik
metalikKnauf
KnaufW112
W112
është
ështënjë
njëkonstruksion
konstruksionmuri
murii testuar,
i testuar,i lehtë,
i lehtë,
i cili
i cilii plotëson
i plotësonkërkesat
kërkesate esotme
sotmembi
mbicilësinë
cilësinë
nënëambjentet
ambjentet e ebanimit.
banimit. Komponentët
Komponentëte e
sistemit
sistemitkorrespondojnë
korrespondojnënënëmënyrë
mënyrëoptimale
optimale
me
menjëra
njëratjetrën,
tjetrën,garantojnë
garantojnëperformancën
performancëne e
murit
muritdhe
dheofrojnë
ofrojnësiguri
siguritëtëlartë
lartënënëplanifikim
planifikim
dhe
dhepërpunim.
përpunim.Nërtimi
Nërtimii murit
i muritpërbëhet
përbëhetnga
nga
një
njëkonstruksion
konstruksionmetalik,
metalik,i cili
i cilivishet
vishetnga
ngatëtë
dyja
dyjaanët
anëtme
medydyshtresa
shtresapllake
pllakeDiamant
Diamantme
me
trashesi
trashesi12,5
12,5mm
mmsecila.
secila.NëNëhapsirën
hapsirënbrenda
brenda
murit
muritvendoset
vendosetnjë
njështresë
shtresëizoluese
izolueseprej
prej
pambuku
pambuku mineral.
mineral. Pllaka
Pllaka elastike
elastike por
por
gjithashtu
gjithashtume
mesipërfaqe
sipërfaqetëtëfortë
fortëDiamant
Diamant
ndikon
ndikonqëqësistemi
sistemii murit
i murittëtëarrijë
arrijëe evlera
vleratëtë
larta
lartanënëzëizolim.
zëizolim.
■■Vlera
Vlerae ezëizolimit
zëizolimitRR
= =6060dBdB
w,Rw,R
■■Klasa
Klasae embrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri
zjarriF90
F90
■■I përshtatshëm
I përshtatshëmpër
përambjente
ambjenteme
melagështi
lagështi
■■Qëndrueshmëri
Qëndrueshmërimekanike
mekanikemë
mëe elartë
lartë
Mur
Murndarës
ndarësndërmjet
ndërmjetbanesave
banesave
Mur
Muri sigurtë
i sigurtëKnauf
KnaufW118
W118WK
WK2 2
Diamant
Diamant
Nëse
Nësenjë
njëmjedis
mjedisbanimi
banimiduhet
duhettëtëtransmetojë
transmetojë
cilësi
cilësijete,
jete,nuk
nukmjafton
mjaftonvetëm
vetëmzbatimi
zbatimii ideve
i ideve
krijuese
krijuesetëtëmundshme
mundshmetëtëleverdisshme,
leverdisshme,por
por
duhen
duhen patur
patur parasysh
parasysh edhe
edhe aspektet
aspektet sisi
zëizolimi
zëizolimidhe
dhembrojtja
mbrojtjanga
ngazjarri
zjarrisisidhe
dhenënënjë
një
farë
farë mase
masesiguria.
siguria.Sistemi
Sistemii imurit
muritKnauf
Knauf
W118
W118kombinon
kombinonsigurinë
sigurinëme
mevlerat
vleratmë
mëtëtë
mira
miranënëzëizolim
zëizolimdhe
dhembrojtje
mbrojtjenga
ngazhurmat
zhurmat
dhe
dhepërshtatet
përshtatetkështu
kështushkëlqyeshëm
shkëlqyeshëmsisimur
mur
ndarës
ndarësndërmjet
ndërmjetbanesave.
banesave.
Muri
Muripërbëhet
përbëhetnga
nganjë
njëkonstruksion
konstruksionmetalik,
metalik,
i veshur
i veshurnga
ngatëtëdyja
dyjaanët
anëtme
medopio
dopiopllakë
pllakë
Diamant
Diamantdhe
dhenjë
njështresë
shtresëllamarine
llamarinendërmjet
ndërmjet
shtresave
shtresaveme
mepllakë.
pllakë.NëNëhapësirën
hapësirëne emurit
murit
vendoset
vendosetshtresa
shtresaizoluese
izolueseprej
prejpambuku
pambuku
mineral.
mineral.
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W118
W118

Mur
Muri sigurtë
i sigurtëKnauf
Knauf(WK
(WK2)2)si simur
murndarës
ndarësi banesave
i banesave

■■Mur
Muri sigurtë
i sigurtënga
ngahyrja
hyrjame
meforcë
forcëWK
WK2 2
(Klasa
(KlasaNNsipas
sipasVDS)
VDS)
■■Klasa
Klasae eqëndrueshmërisë
qëndrueshmërisënga
ngazjarri
zjarriF F9090
■■Masa
Masae ezëizolimit
zëizolimitRR
= =6565dBdB
w,Rw,R

■■I përshtatshëm
I përshtatshëmpër
përambjente
ambjenteme
melagështi
lagështi
■■Qëndrueshmëri
Qëndrueshmërimekanike
mekanikemë
mëe elartë
lartë
■■Lejohen
Lejohentëtëvaren
varenngarkesa
ngarkesatëtëmëdha
mëdhadhe
dhe
mundet
mundet tëtë varen
varen nënë çdo
çdo vend
vend tëtë
dëshiruar.
dëshiruar.

Distanca
Distancanga
ngaakset
aksete eprofileve
profileve 625
625mm
mm
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

W116
W116

Mur
Murpër
përinstalime
instalimeKnauf
Knauf

I rafinuar,
I rafinuar,racional
racionaldhe
dhei sigurtë
i sigurtë
Sistemet
Sistemetsanitare
sanitareKnauf
Knauf
Relaksohuni
Relaksohunidhe
dhegrunbulloni
grunbullonienergjitë!
energjitë!Me
Me
sistemet
sistemet sanitare
sanitare Knauf,
Knauf, tualet
tualet nga
nga
ambjente
ambjenteme
mefunksion
funksionpër
përtëtëmbaruar
mbaruarpunë
punë
shpejt,
shpejt,shndërrohen
shndërrohennënëambjente
ambjentetëtëqeta
qeta
dhe
dherelaksi.
relaksi.Sistemet
Sistemetperfekte
perfektesanitare
sanitarenga
nga
Knauf
Knaufmundësojnë
mundësojnëndërtim
ndërtimteknik,
teknik,optimal
optimal
sisiparashikohet
parashikohetnënëprojekt,
projekt,saqë
saqëedhe
edhevetë
vetë
nënëhapsirat
hapsiratmë
mëtëtëvogla
voglarealizohen
realizohentualete
tualete
me
meatmosferë
atmosferëmoderne.
moderne.
Bazat
Bazatpër
përnjë
njëndërtim
ndërtimtëtërafinuar,
rafinuar,racional
racional
dhe
dhe tëtë sigurtë
sigurtë nënë zonat
zonat sanitare
sanitare janë
janë
teknikat
teknikatmoderne
modernetëtëveshjeve
veshjevetëtëmurit
muritme
me
konstruksion
konstruksionpër
përinstalime
instalimedhe
dhemureve
murevepër
për
instalime
instalimeKnauf.
Knauf.
Liri
Liriabsolute
absolutekrijuese
krijuese
Mur
Murpër
përinstalime
instalimeKnauf
KnaufW116
W116Diamant
Diamant
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Kush
Kushplanifikon
planifikonnjë
njëtualet
tualettëtëri riapo
apotëtëvjetrin
vjetrin
dodotatazmadhojë
zmadhojëose
osedëshiron
dëshirontëtërealizojë
realizojënjë
një
tualet
tualettëtëvogël
vogëlshtesë,
shtesë,mund
mundtatarealizojë
realizojëatë
atë
papa kosto
kosto tëtë mëdha
mëdha dhe
dhe me
me komfort
komfortbabashkëkohor.
shkëkohor.Muri
Muripër
përinstalime
instalimeKnauf
KnaufW116
W116
vendos
vendospikërisht
pikërishtatje
atjekufi
kufihapësire,
hapësire,kukuaiai
është
ështëplanifikuar.
planifikuar.SiSimur
murndarës
ndarësndërmjet
ndërmjet
ambjenteve,
ambjenteve, aiai ofron
ofron zëizolimin
zëizolimin dhe
dhe
mbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri
zjarrimë
mëtëtëmira,
mira,sisidhe
dhetëtë
gjitha
gjitha liritë
liritë për
për planifikimin
planifikimin e e ambjentit
ambjentit
sanitar.
sanitar.
Mur
Murpër
përinstalime
instalimeKnauf
KnaufW116
W116sjell
sjellkomfort
komfort
bashkëkohor
bashkëkohornënëtualet.
tualet.SiSimur
murndarës,
ndarës,aiai
është
ështëi ipërshtatshëm
përshtatshëmpër
përinstalimin
instalimine etëtë
gjithave
gjithaverrjeteve
rrjetevehidraulike
hidraulike- dhe
- dhemadje
madjenga
ngatëtë
dyja
dyjaanët
anëte emurit.
murit.NëNëkëndvështrimin
këndvështrimine e
krijimit
krijimittëtënjë
njëprojekti
projektioptimal,
optimal,nënëambjentet
ambjentet
me
mekërkesa
kërkesatëtëlarta
lartapër
përinstalime
instalimesisitualete,
tualete,
kuzhinë,
kuzhinë,dushe
dushetëtëpërbashkëta
përbashkëtaose
oseWC,
WC,
muri
muripër
përinstalime
instalimeKnauf
Knaufkakatreguar
treguarveten
vetensisi
element
elementkonstruktiv
konstruktivme
meeficiencë
eficiencëtëtëlartë.
lartë.
Elementët
Elementët konstruktivë
konstruktivë sanitarë
sanitarë Knauf
Knauf
garantojnë
garantojnëmundësi
mundësikonforte
konfortemontimi
montimidhe
dhe
konstruksion
konstruksiontëtësigurta
sigurtapër
përfiksimin
fiksimine etëtë
gjithave
gjithaveobjekteve
objektevesanitare
sanitaredhe
dhebashkimeve
bashkimeve
tëtërrjetit
rrjetitinstalues.
instalues.

Tipar
Tiparkonstruktiv
konstruktivi imurit
muritpër
përinstalim
instalim Veshja
Veshjame
mepllakë
pllakënga
ngatëtëdyja
dyjaanët
anëtpërbëhet
përbëhet
Knauf
KnaufW116
W116
nga
ngapllaka
pllakaDiamant
Diamant2 2x x12,5
12,5mm
mmtëtëcilat
cilatjanë
janë
AiAipërbëhet
përbëhetnga
ngadydykonstruksione
konstruksionetëtëndara
ndara rezistente
rezistentendaj
ndajlagështisë
lagështisë(impregnuar).
(impregnuar).
përshtatshmepër
përambjente
ambjenteme
melagështi
lagështi
(Profil
(Profil CW
CW 50).
50). Këto
Këto lidhen
lidhen nëpërmjet
nëpërmjet ■■TëTëpërshtatshme
Lirinënështrirjen
shtrirjene einstalimeve
instalimevebrenda
brendanënëmur
mur
shiritave
shiritavepllakë
pllakëgipsi
gipsinënëdistancën
distancëne e“profileve
“profileve ■■Liri
■■Vlera
Vlerae ezëizolimit
zëizolimitRR
= =5656dBdB
vertikale”.
vertikale”.
w,Rw,R

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sygjerime
Sygjerimepër
përrikonstruksion
rikonstruksion- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Knauf
Knaufveshje
veshjemuri
muripër
përinstalime
instalime

aplikim
aplikimnënëlartësinë
lartësinëe emurit
muritose
osenënëgjysmën
gjysmëne esajsaj

Për
Përnjë
njëtualet
tualetpapazhurma
zhurma
Veshje
Veshjemuri
muripër
përinstalime
instalimeKnauf
Knauf
Veshja
Veshjae emurit
muritpër
përinstalime
instalimeKnauf
Knaufmontohet
montohet
sisinjë
njëkonstruksion
konstruksioni ipafiksuar
pafiksuarnënëmurin
murin
ekzistues.
ekzistues.Elementet
Elementetmontues
montuessanitar
sanitarKnauf
Knauf
sisikonstruksion
konstruksionmbajtës
mbajtës për
përlavaman,
lavaman,WC,
WC,
bide
bideetj.
etj.ofrojnë
ofrojnënjë
njëmundësi
mundësikonforte
konfortenënë
montim
montimdhe
dhembajtëse
mbajtësetëtësigurtë
sigurtëpët
pëttëtëgjitha
gjitha
objektet
objektetsanitare
sanitare(shiko
(shikofaqe
faqe7676Elementet
Elementet
montues
montues sanitar
sanitar Knauf
Knauf një
një vështrim
vështrim i i
përgjithshëm).
përgjithshëm).
Sistemi
Sistemitregon
tregonpërparësi
përparësipër
përnjë
njëplanifikim
planifikim
individual:
individual:shumë
shumënga
ngarrjetet
rrjetete einstalimeve
instalimeve
mund
mundtëtëaplikohen
aplikohentëtëhapura
hapurapara
paramurit
murit
ekzistues.
ekzistues.Distanca
Distancae eveshjes
veshjessësëmurit
muritnga
nga
muri
muriekzistues
ekzistuesështë
ështëvariabël
variabëldhe
dheofron
ofronvend
vend
tëtëmjaftueshëm
mjaftueshëmpër
përnjë
njëzë-izolim
zë-izolimsipas
sipasDIN
DINsisi
dhe
dhetermoizolim
termoizolimtëtërrjetit
rrjetittëtëtubave.
tubave.
Konstruksioni
Konstruksionii veshjes
i veshjessësëmurit
muritpër
përinstalime
instalime
Knauf
Knaufpërbëhet
përbëhetnga
ngaprofile
profileCW,
CW,tëtëcilat
cilat
vishen
vishenme
medydypllaka
pllakaKnauf
KnaufDiamant.
Diamant.Hapësira
Hapësira
mbushet
mbushetme
mepambuk
pambukmineral.
mineral.SiSikontruksion
kontruksion
elastik,
elastik,veshja
veshjae emurit
muritpër
përinstalime
instalimearrin
arrinnjë
një
zëizolim
zëizolim tëtë mirë:
mirë: zhurmat
zhurmat e e krijuara
krijuara tete
instalimet
instalimetizolohen
izolohentëtëmënyrë
mënyrëtëtëndjeshme
ndjeshme
dhe
dhenënërast
rastseseaplikohet
aplikohetveshja
veshjae emurit
muritnënëtëtë
gjithë
gjithëlartësinë
lartësinëe emurit,
murit,transmetimi
transmetimii zërit
i zëritnënë
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ambjentet
ambjentetfqinjë
fqinjëzvogëlohet
zvogëlohetndjeshëm.
ndjeshëm.

Veshjae emurit
muritpër
përinstalime
instalimeofron
ofronnënë
■■Veshja
mbjentet
mbjentetsanitare
sanitarezëizolim
zëizolimkomfort.
komfort.
■■EE kombinuar
kombinuar me
me elementet
elementet montues
montues
Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeninënë
prospektin
prospektinteknike
teknikeKnauf:
Knauf:
■■W21
W21Elementet
Elementetmontues
montuessanitar
sanitarKnauf
Knauf

sanitar
sanitarKnauf,
Knauf,veshja
veshjae emurit
muritpër
përinstalime
instalime
Knauf
Knaufofron
ofronnjë
njëmundësi
mundësiideale
idealefiksimi
fiksimisisi
dhe
dhenjë
njëmbajtëse
mbajtësetëtësigurtë
sigurtëpër
përpajisjet
pajisjet
sanitare
sanitaretëtëvarura.
varura.

Veshjamemepllaka
pllakatëtëimprgnuara
imprgnuaraKnauf
KnaufDiamant
Diamant
■■Veshja
ofron
ofronnjënjëmbrojtje
mbrojtjetëtësigurtë
sigurtënga
ngalagështia
lagështiadhe
dhe
ofron
ofronnënëtëtënjëjtën
njëjtënkohë
kohënjënjësipërfaqe
sipërfaqetëtë
sheshtë
sheshtëpërpërveshjen
veshjenmemepllaka
pllakaqeramike.
qeramike.
Sipërfaqjahorizontale
horizontalee ekrijuar
krijuargjatë
gjatëaplikimit
aplikimittëtë
■■Sipërfaqja
veshjes
veshjessësëmurit
muritpërpërinstalime
instalimenënëgjysmën
gjysmëne e
murit
muritështë
ështëpraktike
praktikepërpërtutupërdorur.
përdorur.
7575

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnuaf
Knuaf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Konstruksionmbajtës
mbajtëspër
përlavaman
lavamanKnauf
Knauf
W221
W221 Konstruksion

NëNëpërgjithësi
përgjithësi
Elementë
Elementëkonstruktivë
konstruktivëKnauf
Knauf
Për
Përndërtimin
ndërtimine ethatë
thatënënëambjentet
ambjentetsanitare
sanitare
shtëpiake,
shtëpiake,Knauf
Knaufofron
ofronsisteme
sistemeperfekte
perfektepër
për
veshjen
veshjene emurit
muritpër
përinstalime
instalimedhe
dhemurin
murinpër
për
instalime
instalimeme
mekonstruksion
konstruksionmetalik.
metalik.Aftësia
Aftësia
mbajtëse
mbajtësedhe
dhestabiliteti
stabilitetii tyre
i tyreështë
ështëtestuar
testuar
me
me ngarkesa
ngarkesa maksimale
maksimale dhe
dhe ofrohet
ofrohet
bazament
bazamenti isigurtë
sigurtëpër
përtëtëgjitha
gjithapajisjet
pajisjet
sanitare.
sanitare.

W223
W223

Konstruksion
Konstruksionmbajtës
mbajtëspër
përWC
WCKnauf
Knauf
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Elementët
Elementëtkonstruktivë
konstruktivësanitar
sanitarKnauf
Knaufofrojnë:
ofrojnë:
■■Mundësi
Mundësikomforte
komfortemontimi
montimi
■■Siguri
Sigurigjatë
gjatëpërdorimit
përdorimit
■■Mundësi
Mundësizbatimi
zbatimipapapengesa
pengesa

7676

Infomacione
Infomacionemë
mëtëtëhollësishme
hollësishmei gjeni
i gjeninënë
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
■■W21
W21Knauf
KnaufElementët
Elementëtkonstruktivë
konstruktivësanitar
sanitar

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sug
Sug
jeje
rime
rime për
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Për
Përmure
muretëtëharkuara
harkuara
Knauf
KnaufSinus
Sinus
Knauf
KnaufSinus
Sinusështë
ështënjë
njëprofil
profilinovator
inovatorpër
përmure
mure
tëtëharkuara:
harkuara:tëtëharkueshme
harkueshmeme
medorë
dorënënëçdo
çdo
vend
vendtëtëdëshiruar
dëshiruardhe
dhemegjithatë
megjithatëe engurtë
ngurtënënë
linjë
linjëtëtëdrejtë.
drejtë.Kjo
Kjokujdeset
kujdesetpër
përstabilitet
stabilitetgjatë
gjatë
montimit
montimitdhe
dhetansportit,
tansportit,fleksibilitet
fleksibilitettëtëplotë
plotënënë
harkim.
harkim.EEdisponueshme
disponueshmenënëgjerësi
gjerësi50,
50,7575
dhe
dhe100
100mm,
mm,këto
këtoprofile
profilepërshtaten
përshtatenpër
përçdo
çdo
gjerësi
gjerësimuri.
muri.
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Informacion
Informacionmë
mëtëtëdetajuar
detajuargjeni
gjeninënë
fletët
fletëtteknike
teknikeKnauf
Knauf
■■W11
W11Mur
Murme
mekonstruksion
konstruksionmetalik
metalikKnauf
Knauf
Knauf
KnaufSinus
Sinuslejohet
lejohettëtëharkohet
harkohetnënëmënyrë
mënyrë
perfekte
perfektenga
ngatëtëdyja
dyjaanët
anëtnenerreze:
rreze:
Sinus
Sinus50:
50:
Sinus
Sinus75:
75:
Sinus
Sinus100:
100:

≥≥125
125mm
mm
≥≥175
175mm
mm
≥≥250
250mm
mm

Karakteristikat,
Karakteristikat,qëqëofrojnë
ofrojnëpërparësi:
përparësi:
■■Kursim
Kursimi madh
i madhkohe
kohe
■■Nuk
Nuknevojiten
nevojitenprerjet
prerjetnënëprofil
profil
■■e epërkulshme
përkulshmenënëtëtëdyja
dyjaanët
anët
■■e edisponueshme
disponueshmenënëgjerësitë
gjerësitëstandarte
standartetëtë
profileve
profileve50,
50,7575dhe
dhe100
100mm
mm
■■montohet
montohetnënëpak
pakpika
pikafiksuese
fiksuese
7777

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Për
Përçdo
çdosituatë
situatë
Sistemi
Sistemii dyerve
i dyerverrëshqitëse
rrëshqitëseKnauf
KnaufKrona
Krona
Sistemi
Sistemii dyerve
i dyerverrëshqitëse
rrëshqitëseKnauf
KnaufKrona
Kronai i
thjeshtë
thjeshtëdhe
dheeficient
eficientnënëdydysituata
situatatipike:
tipike:
kuzhinë
kuzhinëdhe
dhetualet,
tualet,atje
atjekukuvendi
vendie ekërkon
kërkon
më
mëurgjentisht.
urgjentisht.

Zgjidhje
Zgjidhjestandarte
standarte

Derë
Derëme
menjë
njëkanat
kanat

Shembuj
Shembuj
■■Krijon
Krijonhapësira
hapësirashfrytëzimi
shfrytëzimishtesë
shtesë
■■EEmontueshme
montueshmesisipër
përmuret
murete endërtuara
ndërtuara
me
mesistem
sistemtëtëthatë
thatëdhe
dhepër
përato
atomasive
masive
■■Për
Përtëtëgjitha
gjithallojet
llojetmadhësive
madhësivetëtëdyerve
dyerve
■■Montim
Montimi thjeshtë
i thjeshtë
■■Lejon
Lejonmontimin
montimine ekorrnizave
korrnizavedhe
dhedyerve
dyerve
standarte
standarte
■■EEkëshillueshme
këshillueshmepër
përkalime
kalimepapapengesa
pengesa

Informacione
Informacionetëtëhollësishme
hollësishmei gjeni
i gjeninënë
broshurën
broshurënKnauf:
Knauf:
■■W495P
W495PDyer
Dyerrrëshqitëse
rrëshqitëseKnauf
KnaufSystem
SystemKrona
Krona
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7878

Derë
Derëme
medydykanate
kanate- gjithshtu
- gjithshtusinkron
sinkron

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizimmodernizim-brenda:
brenda:Sisteme
Sisteme

W631
W631- Zbatimi
- Zbatimime
meshirita
shiritatëtëhollë
hollëkolle
kolle

Pllaka
Pllakatermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm

W631
W631- Zbatimi
- Zbatimime
metoga
togaPerlfix
Perlfix

Pllaka
Pllakatermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm

Rehati
Rehatidhe
dhemë
mëtepër...
tepër...
Pllakat
Pllakattermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Veshja
Veshjae emurit
muritme
mepllakat
pllakateficiente
eficientetermike
termike
Knauf
KnaufInTherm
InThermkanë
kanëkrahas
krahaspërmirësimit
përmirësimittëtë
termoizolimit
termoizolimitgjatë
gjatëmarrjes
marrjessësëmasave
masavepër
për
izolim
izolim tëtëbrendshëm,
brendshëm,kakadhe
dhepërparësi
përparësitëtë
tjera:
tjera:
■■montim
montimi thjeshtë
i thjeshtësisisuva
suvae ethatë
thatë
■■PaPakohë
kohëtharje
tharje- -sisipasojë
pasojëpapashtyrje
shtyrje
afati
afatigjatë
gjatëproçesit
proçesittëtëndërtimit.
ndërtimit.
■■Sipërfaqe
Sipërfaqe tëtë lëmuara
lëmuara dhe
dhe cilësore
cilësore - nivelohen
nivelohengjithashtu
gjithashtuedhe
edhedisnivelet.
disnivelet.e e
murit
muritekzistues.
ekzistues.
■■Përmirëson
Përmirësonzëizolimin
zëizolimine emureve
murevemasive
masive
apo
apozëizolimin
zëizolimingjatësor
gjatësortëtëmureve
murevemasive
masive
anëshkruar.
anëshkruar.
Pllakat
Pllakattermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InThermvendosen
vendosennënë
muret
muretekzistues
ekzistuespapakonstruksion.
konstruksion.Vendosja
Vendosja
e ekëtyre
këtyrepllakave
pllakavemund
mundtetekryhet
kryhetme
mekollë
kollë
(Perlfix)
(Perlfix)ose
oseme
meshirita
shiritanënëpjesën
pjesëne epasme
pasmetëtë
pllakës
pllakëstermike
termikeose
osedirekt
direktme
metoga
togakolle
kollenënë
murin
murinmasiv.
masiv. Kusht
Kusht themelor,
themelor, është
është një
një
sipërfaqe
sipërfaqe e e thatë,
thatë, mbajtëse
mbajtëse (aftësi
(aftësi e e
mjaftueshme
mjaftueshmengjitëse).
ngjitëse).
Llojet
Llojete engjitjes
ngjitjes
Zbatimi me
me shirita
shirita tëtë hollë
hollë kolle
kolle mbi
mbi
■■Zbatimi
sipërfaqen
sipërfaqene esheshtë
sheshtë(p.sh.
(p.sh.beton)
beton)
Zbatimime
metoga
togaPerlfix
Perlfixmbi
mbisipërfaqe
sipërfaqejojotëtë
■■Zbatimi
sheshtë
sheshtë< <2020mm
mm(p.sh
(p.shmur
murtulle)
tulle)
Zbatimime
meshirita
shiritapllake
pllakembi
mbisipërfaqe
sipërfaqe
■■Zbatimi
shumë
shumëtëtëpapaniveluar
niveluar< <3030mm
mm(p.sh.
(p.sh.mur
mur
tulle
tullei vjetër)
i vjetër)
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W631
W631- Zbatimi
- Zbatimime
meshirita
shiritapllake
pllake

Pllaka
Pllakatermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm

Veçanërisht
Veçanërishte erëndësishme:
rëndësishme:
Gjatë
Gjatëveshjes
veshjessësëmurit
muritme
mepllaka
pllakatermike
termike
duhet
duhettëtëeleminohet
eleminohetqarkullimi
qarkullimii ajrit
i ajritndërmndërmjetjet pllakave
pllakave termike
termike dhe
dhe murit
murit tëtë tullës
tullës
(ventilimi).
(ventilimi).Duhet
Duhettëtëkihet
kihetkujdes
kujdessidomos
sidomosnënë
zonën
zonën e e bashkimeve
bashkimeve tëtë elementëve
elementëve
konstruktivë
konstruktivënënëkufi
kufi(p.sh.
(p.sh.tavan).
tavan).

Informacione
Informacionemë
mëtëtëhollësishme
hollësishmegjenden
gjendennënë
Prospektin
Prospektinteknik
teknikKnauf:
Knauf:
■■W61
W61Suva
Suvae ethatë
thatëdhe
dheveshje
veshjemuri
murime
mekonst.
konst.

7979

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Ndikim
Ndikimi madh,
i madh,paraqitje
paraqitjee ethjeshtë
thjeshtë

Veshjet
Veshjete emurit
muritme
mekonst.
konst.W623,
W623,W625,
W625,W626
W626

Veshje
Veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksionKnauf
KnaufW626
W626

Veshje
Veshjemuri
murime
mekonstruksion
konstruksionKnauf
Knauf
Zhurma
Zhurmatëtëbezdisshme
bezdisshmenga
ngakomshinjtë,
komshinjtë,rritja
rritja
e ekostove
kostovetëtëenergjisë,
energjisë,nevoja
nevojapër
përhapësira
hapësira
shtesë!
shtesë! Çfarë
Çfarë duhet
duhet bërë,
bërë, nënë rast
rast sese
shtëpinuk
nuk
zëizolimi
zëizolimidhe
dhetermoizolimi
termoizoliminënështëpi
korrespondojnë
korrespondojnë me
me kërkesat
kërkesat fizikofizikondërtimore
ndërtimorebashkëkohore
bashkëkohoreapo
aponuk
nukplotësoplotësojnë
jnëkërkesat
kërkesate eveta?
veta?

SiSikonstruksion
konstruksioneficient
eficientpër
përpërmirësimin
përmirësimine e
termoizolimit,
termoizolimit,veshjet
veshjete emurit
muritme
mekonstrukkonstruksion
sionKnauf
KnaufW623,
W623,W625
W625dhe
dheW626
W626aplikoaplikohen
hennënëmuret
murete ejashtme
jashtmekudo
kudo, , kukufasada
fasada
e ejashtme
jashtmeduhet
duhettëtëqëndrojë
qëndrojëe epapaprekur.
prekur.

Për
Për përmirësimin
përmirësimin teknik
teknik tëtë zëizolimit
zëizolimit tëtë
mureve
murevemasive
masivezbatohet
zbatohetveçanërisht
veçanërishtveshja
veshja
elastike
elastike e e murit
murit me
me konstruksion
konstruksion Knauf
Knauf
W626
W626me
meshtresë
shtresëizoluese.
izoluese.Konstruksioni
Konstruksionii i
përbëhetprej
prejprofileve
profileveCW,
CW,tëtë
papafiksuar
fiksuarpërbëhet
cilat
cilatvishen
vishenme
medydyshtresa
shtresapllake
pllakeKnauf
Knauf
Diamant.
Diamant.Hapësira
Hapësirae ekrijuar
krijuarmbushet
mbushetme
me
material
materializolues.
izolues.

Veshja
Veshja e e murit
murit me
me konstruksion
konstruksion Knauf
Knauf
mundëson
mundëson specifikisht
specifikisht përmirësimin
përmirësimin e e
karakteristikave
karakteristikavetëtëelementëve
elementëvekonstruktivë
konstruktivë
ekzistues.
ekzistues.Kombinimi
Kombinimime
menjë
njëveshje
veshjeelastike
elastike
muri
murime
mekonstruksion
konstruksionmund
mundtëtëpërmirësojë
përmirësojë
vetëm
vetëmzëizolimin
zëizoliminp.sh
p.shtëtënjë
njëmuri
muri tëtëlehtë
lehtë
masiv,
masiv,por
pormbi
mbitëtëgjitha
gjithaedhe
edhetermoizolimin.
termoizolimin.

Veshjet
Veshjete e murit
murit me
me konstruksion
konstruksion Knauf
Knauf
W625/W626
W625/W626 montohen
montohen para
para një
një muri
muri
ekzistues
ekzistuessisikonstruksion
konstruksioni lirë,
i lirë,i pafiksuar,
i pafiksuar,
ndërkohë
ndërkohëqëqësistemi
sistemiW623
W623fiksohet
fiksohetdirekt
direktnënë
murin
murinekzistues
ekzistuesmasiv
masivme
meanë
anëtëtëvarësve
varësve
direkte.
direkte.

Veçanërisht
Veçanërishte erëndësishme
rëndësishme
TëTëeleminohet
eleminohetnjë
njëqarkullim
qarkullimi ajrit
i ajritndërmjet
ndërmjet
veshjes
veshjessësëmurit
muritme
mekonstruksion
konstruksiondhe
dhemurit
murit
ekzistues.
ekzistues.Duhet
Duhettëtëkihet
kihetkujdes
kujdesnënëhermetihermetizimin
ziminveçanërisht
veçanërishtnënëzonën
zonëne ebashkimit
bashkimitme
me
elementët
elementëtkonstruktiv
konstruktivanëshshkuruar
anëshshkuruar(p.sh.
(p.sh.
me
metavanin)
tavanin)
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W623
W623

8080

Ato
Atovendosen
vendosengjithashtu
gjithashtupër
përtëtëintegruar
integruar
rrjetin
rrjetine einstalimeve
instalimeveose
osepër
përtëtëpërfituar
përfituar
shpejt
shpejtdhe
dhenënëmënyrë
mënyrëefikase
efikasesipërfaqe
sipërfaqetëtë
mira
miratëtëreja
rejambi
mbibazamente
bazamentejojombajtëse.
mbajtëse.

Veshje
Veshjemuri
murimemekonstruksion
konstruksionKnauf
Knauf- e- efiksuar
fiksuardirekt
direkt W626
W626

Me
Menjë
njëveshje
veshjeelastike
elastikenga
nganjëra
njëraanë
anëe emurit
murit
me
me konstruksion
konstruksion W626
W626 përmirësohet
përmirësohet
zëizolimi
zëizolimii një
i njëmuri
murimasiv
masivtëtëlehtë
lehtë(p.sh.
(p.sh.mur
mur
druri,
druri,mure
mureme
metulla
tullatëtëlehta
lehtame
mevrima,
vrima,
porobeton
porobetonose
osetëtëngjashme)
ngjashme)me
me1616dB.
dB.NëNë
rast
rastsesemuri
murimasiv
masivvishet
vishetnga
ngatëtëdyja
dyjaanët
anët
me
mesistemin
sisteminW626,
W626,kjokjovlerë
vlerërritet
rritetdefinitivdefinitivisht
ishtderi
derinënë2525dB.
dB.

Veshje
Veshjemuri
murime
mekonst.
konst.Knauf
Knauf- e- efiksuar
fiksuardirekt
direkt
■■W623
W623i veshur
i veshurme
menjë/dy
një/dyshtresa
shtresapllakë
pllakë
Veshje
Veshjemuri
muriKnauf
Knauf- i-pa
i pafiksuar
fiksuar
■■W625
W625i veshur
i veshurme
menjë
njështresë
shtresëpllake
pllake
■■W626
W626i veshur
i veshurme
medydyshtresa
shtresapllake
pllake

Veshje
Veshjemuri
murimemekonstruksion
konstruksionKnauf
Knauf- e- epapafiksuar
fiksuar

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

W628
W628Tipi
TipiAA

Mur
Murkuti
kutiKnauf
Knaufi pa
i pafiksuar
fiksuar

Furnizim
Furnizimvertikal
vertikal
Mur
Murkuti
kutiKnauf
Knauf
Katastrofat
Katastrofate ezjarrit
zjarrittregojnë
tregojnëgjithnjë
gjithnjëe emë
më
tepër
tepërcilat
cilatrreziqe
rreziqemund
mundtëtëvijnë
vijnënga
ngapaisjet
paisjete e
ndërtesës.
ndërtesës.
Ndërtesat
Ndërtesatinteligjente
inteligjentekanë
kanënevojë
nevojëpër
përkuti,
kuti,
tëtëcilat
cilattëtëmund
mundtëtëmbledhin
mbledhininstalimet
instalimete e
standarteve
standartevetëtësotme
sotmedhe
dhetëtëofrojnë
ofrojnëvend
vendtëtë
mjaftueshëm
mjaftueshëmpër
përndërhyrje
ndërhyrjenënërast
rastnevoje.
nevoje.
Këtu
Këtu konstruksionet
konstruksionet e e murit
murit kuti
kuti Knauf
Knauf
mbrojnë
mbrojnëndërtesën
ndërtesënnga
ngazjarri.
zjarri.
Zhvillimet
Zhvillimetteknologjike
teknologjikeKnauf
Knaufnënëfushën
fushëne e
mbrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri
zjarrikujdesen
kujdesenpër
përsiguri
siguridhe
dhe
-lejojnë
lejojnëtëtëaplikohen
aplikohenveçanërisht
veçanërishtnënëmënyrë
mënyrë
ekonomike.
ekonomike.
TëTëgjitha
gjithamuret
muretkuti
kutiKnauf
Knaufofrojnë
ofrojnëmbrojtje
mbrojtje
nga
ngazjarri
zjarringa
ngatëtëdyja
dyjaanët
anëte esaj,
saj,d.m.th
d.m.thnga
nga
zjarri
zjarriqëqëmund
mundtëtëshkaktohet
shkaktohetbrenda
brendanënëkuti,
kuti,
apo
aponga
ngazjarri
zjarriqeqe.mund
shkaktohetnene
.mundtëtëshkaktohet
ambjentin
ambjentinbanues.
banues.
Tek
Tekmuret
muretme
megjerësi
gjerësiprej
prej2 2mmmund
mundtëtë
aplikohet
aplikohetmontimi
montimi
konstruksion(W628
(W628
r r papakonstruksion
Tipi
TipiA).A).Kjo
Kjokursen
kursenkohë
kohëdhe
dhepara.
para.
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W628
W628Tipi
TipiBB

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeni
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
■■W62
W62Mur
Murkuti
kutiKnauf
Knauf

Mur
Murkuti
kutiKnauf
Knaufmemekonstruksion
konstruksionmetalik
metalik

8181

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Eficient
Eficientdhe
dheestetik
estetik
Sistemet
Sistemete etavaneve
tavaneveKnauf
Knauf
Tavanet
Tavanetduhet
duhettëtëplotësojnë
plotësojnënjë
njësërë
sërëkërkekërkesash
sash dhe
dhe detyrash
detyrash teknike
teknike fizikofizikondërtimore:
ndërtimore:Krahas
Krahasmbrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri
zjarridhe
dhe
zë-izolimit,
zë-izolimit, sipërfaqet
sipërfaqet e e tavanit
tavanit shpesh
shpesh
përdoren
përdorenpër
përshtrirjen
shtrirjene einstalimeve.
instalimeve.NëNëtëtë
njëjtën
njëjtënkohë,
kohë,tavanet
tavanetluajnë
luajnënjë
njërolroltëtëmadh
madh
estetik
estetiknënëatmosferën
atmosferëne eambjentit
ambjentittëtëbrendbrendshëm
shëm nëpërmjet
nëpërmjet ndriçimit
ndriçimit tëtë integruar,
integruar,
thyerjeve
thyerjevedhe
dheformave
formaveindividuale.
individuale.
Pavarsisht
Pavarsishtnga
ngakonstruksioni
konstruksionii soletës
i soletësnëse
nëse
është
ështëme
metrarë
trarëdrurit,
drurit,soletë
soletëbetoni
betoniapo
apo
tavan
tavanmasiv
masiv- -sistemet
sistemete etavaneve
tavaneveKnauf
Knauf
mundësojnë
mundësojnënënëndërtesa
ndërtesatëtëvjetra
vjetrazgjidhje
zgjidhje
eficiente,
eficiente,ekonomike
ekonomikedhe
dheestetike
estetikepër
përtëtë
gjitha
gjithakushtet
kushtetndërtimore
ndërtimorekonstruktive
konstruktivedhe
dhe
idetë
idetëkrijuese.
krijuese.
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8282

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Estetik
Estetike ebalancuar
balancuarme
mevlerë
vlerëtëtështuar
shtuar
Me
Medopio
dopioprofile
profileçeliku
çeliku
Tavani
Tavanime
mepllakë
pllakëgipsi
gipsiKnauf
KnaufD112
D112është
është
një
njësistem
sistemtavani
tavanii iprovuar
provuarpër
përtëtëgjitha
gjitha
soletat
soletate etavaneve
tavanevetëtëllojit
llojittëtëndërtimit
ndërtimitI deri
I deri
IIIIII(sipas
(sipasDIN
DIN4102-4).
4102-4).
SiSi“çdo
“çdogjë
gjëbërës”,
bërës”,sistemi
sistemiD112
D112me
meveshje
veshje
dyfishe
dyfisheme
mepllakë
pllakëDiamant
Diamant12,5
12,5mm
mmtëtë
trashë
trashëështë
ështëideale
idealepër
përndërtimin
ndërtimine ebrendbrendshëm
shëmtëtëorientuar
orientuarnga
ngafunskionaliteti
funskionalitetidhe
dhe
qëqë plotëson
plotëson kërkesat
kërkesat estetike.
estetike. Sistemi
Sistemi
ekonomik
ekonomik përshtatet
përshtatet shumë
shumë mirë
mirë për
për
përmirësimin
përmirësimine enjë
njësolete
soletetavani
tavanireferuar
referuar
mbrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri
zjarridhe
dhezë-izolimit.
zë-izolimit.
Konstruksioni
Konstruksionii fiksuar
i fiksuarnënësoletë
soletëme
mevarëse
varëse
direkte
direktepërbëhet
përbëhetprej
prejprofileve
profileveCD
CD60x27,
60x27,
tëtëcilat
cilatmontohen
montohenkryq,
kryq,Lartësia
Lartësiae ekonstrukkonstruksionit
sionittëtëvarur
varursëbashku
sëbashkume
meveshjen
veshjendopio
dopio
pllakë
pllakëme
me12,5
12,5mm
mmtëtëtrashë
trashëshkon
shkonnga
nga
100
100deri
deri260
260mm.
mm.

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeni
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
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■■D11
D11avane
avaneme
mepllakë
pllakëgipsi
gipsiKnauf
Knauf
D112
D112

Tavan
Tavanmemepllakë
pllakëgipsi
gipsiKnauf
Knauf- konstruksion
- konstruksionkryq
kryq

8383

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

D131
D131

Tavan
Tavanvetëmbajtës
vetëmbajtësKnauf
Knauf

D150
D150

Veshje
Veshjedirekte
direktezëzëizoluese
izolueseKnauf
KnaufD150
D150

Ideale
Idealepër
përlartësi
lartësitëtëmjaftueshme
mjaftueshmehapësire
hapësire
Konstruksion
Konstruksionmetalik
metalikvetë-mbajtës
vetë-mbajtësD131
D131
Sistemi
Sistemii tavanit
i tavanitvetë-mbajtës
vetë-mbajtësD131
D131sisitavan
tavan
për
përrikonstruksion,
rikonstruksion,i mundshëm
i mundshëmpër
përtutuvendovendosur
surkudo,
kudo,koncepton
konceptondhe
dhearrin
arrinnje
njeizolim
izolimtëtë
plotë
plotëtëtëtavanit
tavanittëtëvjetër
vjetërpër
përsasai takon
i takonizolimit
izolimit
nga
ngazhurmat
zhurmatgoditëse
goditësedhe
dheato
atozanore.
zanore.Tavani
Tavani
vetë-mbajtës
vetë-mbajtës ofron
ofron jojo vetëm
vetëm vend
vend për
për
karakterizohet
aplikimin
aplikimine einstalimeve,
instalimeve,por
porkarakterizohet
gjithashtu
gjithashtunga
nganjë
njëmontim
montimekonomik.
ekonomik.AiAi
mund
mundtëtëmontohet
montohetpavarsisht
pavarsishtnga
ngaaftësia
aftësia
mbajtëse
mbajtësee etavanit
tavanittëtëvjetër.
vjetër.Aplikimi
Aplikimikryhet
kryhet
me
meprofile
profileCW,
CW,tëtëcilat
cilatfiksohen
fiksohennënëmuret
muret
masive
masiveapo
apome
mepllaka
pllakagipsi.
gipsi.Veshja
Veshjakryhet
kryhet
me
me2x12,5mm
2x12,5mmpllaka
pllakaDiamant.Konstruksioni
Diamant.Konstruksioni
Knauf
Knauf është
është i i përshtatshëm
përshtatshëm për
për gjerësi
gjerësi
hapësire
hapësire deri
deri nënë pesë
pesë metra.
metra. Me
Me ketë
ketë
konstruksion
konstruksion është
është tërësisht
tërësisht i i mundur
mundur
përmirësimi
përmirësimii nivelit
i nivelittëtëndikimit
ndikimittëtëzhurmave
zhurmave
nga
ngagoditja
goditjaderi
derinene3030dBdB. .
Kurseni
Kursenivend,
vend,fitoni
fitoniperformancë
performancë
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Veshje
Veshjedirekte
direktezëzëizoluese
izolueseD150
D150
Veshja
Veshjadirekte
direktezë-izoluese
zë-izolueseD150
D150me
meprofile
profile
MW
MWështë
ështënjë
njëzgjidhje
zgjidhjesistemi
sistemiveçanërisht
veçanërisht
elegante,
elegante,e ecila
cilaedhe
edhenënëlartësi
lartësitëtëvogël
vogël
varje
varjearrin
arrinnjënjëpërmirësim
përmirësimoptimale
optimaletëtëteknikës
teknikës
zëizoluese
zëizoluesedhe
dhetëtëmbrojtjes
mbrojtjesnga
ngazjarri
zjarritëtë
tavanit
tavanitekzistues
ekzistuesme
mebinar
binardruri.
druri.
Veshja
Veshjadirekte
direktee ebinarëve
binarëvetëtëdrurit
druritështë
është
mundësi
mundësipraktike
praktikembi
mbitëtëgjitha
gjithanënëndërtesat
ndërtesat
me
melartësi
lartësiambjenti
ambjentitëtëulët,
ulët,për
përtëtëndikuar
ndikuar
një
njëpërmirësim
përmirësimtëtëkombinuar
kombinuarsisinënëzëizolim
zëizolim
dhe
dhenënëmbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri.
zjarri.NëNësistemin
sistemin
Knauf
KnaufD150
D150është
ështëimplementuar
implementuarnënëmënyrë
mënyrë
konsenguente
konsenguente sisi sistemi
sistemi i i membranës
membranës
elastike.
elastike.Profilet
ProfiletMW
MWtëtëfiksuara
fiksuaranënënjërën
njërën
druritgarantojnë
garantojnëpër
përnjë
një
anë
anëtëtëbinarëve
binarëvetëtëdrurit
distancë
distancëveshje
veshjenga
ngabinarët
binarëte edrurit
druritprej
prejtëtë
paktën
paktën1 1deri
deri2 2mm
mmme
menjë
njëzëizolim
zëizolimoptimal.
optimal.
Veshja
Veshjame
me pllaka
pllakaDiamant
Diamant2x12,5
2x12,5mm
mme e
tavanit
tavanittëtëlehtë
lehtëme
mebinar
binardruri,
druri,nënëkombinim
kombinim
me
mekonstrusionin
konstrusionine edyshemesë
dyshemesëBrio
Brioarrijnë
arrijnë
një
njëmasë
masëtëtëvlerësua
vlerësuar të
r tënivelit
nivelittëtëzhurmave
zhurmave
nga
ngagoditjet
goditjetnën
nën5050dBdB

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeninënë
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
8484

■■D15
D15Sistemi
Sistemii tavanit
i tavanitme
mebinar
binardruri
druriKnauf
Knauf

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Krijim
Krijimindividual
individuali ambjentit
i ambjentitme
me
Tavan
Tavandesign
designKnauf
Knauf
Me
Mesistemet
sistemetinovative
inovativetetetavaneve
tavaneveKnauf
Knauf
krijohen
krijohenambjente
ambjentetëtëbrendshme
brendshmeoptike
optikedhe
dhe
fine
finetëtëkoo
koo
rdinuara
rdinuaratëtëcilat
cilatlejojnë
lejojnëtëtëaplikoaplikohen
henvizionet
vizionete earkitekturës
arkitekturëssësëbrendshme.
brendshme.
Tavane
Tavanetëtëvarura
varurame
mendriçim
ndriçimtëtëintegruar,
integruar,
kupolat,
kupolat,ndriçimi
ndriçimijojodirekt,
direkt,tavanet
tavanetgrid
griddhe
dhe
dhe
dhedhe
dhe......
Kreativiteti
Kreativitetipër
përkrijimin
krijimine enjë
njëambjenti
ambjentinuk
nuk
njeh
njehkufizim.
kufizim.
Me
Mepllakat
pllakatCleaneo
CleaneoAkustik
Akustikgjithashtu
gjithashtumund
mund
tëtëpërmirësohet
përmirësohetajri
ajrii iambjentit.
ambjentit. Kështu
Kështu
mund
mundteteshfrytëzohet
shfrytëzohetpër
përambjente
ambjentendejtje
ndejtje
edhe
edheguzhinat.
guzhinat.
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Ndriçim
Ndriçimi fshehur
i fshehurnenekorridor
korridor

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeni
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
■■D12
D12Tavanet
TavanetAkustik
AkustikCleaneo
Cleaneo
®®
■■TRO50
TRO50Knauf
Knaufalutop
alutop
Dritare
Dritarekontrolli
kontrolli
■■D19
D19Knauf
KnaufTavanet
Tavanetdesign
design

8585

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Ndërtimi
Ndërtimii hapësirave
i hapësiravenënçati
nënçati
Sistemet
SistemetKnauf
Knaufpër
përndërtimin
ndërtiminnënçati
nënçati
Kërkesa
Kërkesabazë
bazëpër
përnjë
njëklimë
klimëtëtëbalancuar
balancuartëtë
ambjentit
ambjentitnën
nënçati
çatiështë
ështënjë
njëtermoizolim
termoizolimdhe
dhe
zëizolim
zëizolimi imjaftueshëm
mjaftueshëmsisidhe
dhenjë
njëaplikim
aplikim
hermetik,
hermetik,pasi:
pasi:
Termoizolimi
Termoizolimii një
i njëçatie
çatiefunksionon
funksiononoptimaloptimalisht
ishtvetëm
vetëmatëhere
atëherenqs
nqsnuk
nukekziston
ekzistonasnjë
asnjë
vend
vendjojohermetik.
hermetik.Konstruksionet
Konstruksionete eçatisë
çatisë
mund
mundtëtëjenë
jenëtëtëpajisur
pajisurme
mekulme
kulmetëtëpjerrta
pjerrta
tëtëajrosura
ajrosuraose
osejo.jo.Sot
Sotzakonisht
zakonishtështë
është
aplikimi
aplikimijojome
meajrim
ajrimme
menje
njeizolim
izolimtëtëplotë
plotëtëtë
kulmit.
kulmit.
Nëse
Nëseduhet
duhettëtëoptimizohet
optimizohetkonstruksioni
konstruksionii një
i një
çatie
çatieekzistuese,
ekzistuese,një
njëizolim
izolimi plotë
i plotëi trarëve
i trarëve
tëtëçatisë
çatisëvlerësohet
vlerësohetsisizgjidhje
zgjidhjeekonomike.
ekonomike.
Bazuar
Bazuarnënëprojektin
projektinprofesional,
profesional,ndërtimi
ndërtimii i
një
njëkatit
katitnënçati
nënçatime
meSistemet
SistemetKnauf
Knaufështë
është
i realizueshëm
i realizueshëmthjeshte.
thjeshte.Knauf
Knauftregon
tregonnjë
një
zgjedhje
zgjedhjetëtëpërcaktuar
përcaktuartëtësistemeve,
sistemeve,tëtëcilat
cilat
janë
janëtashme
tashmetëtëprovuara
provuarapër
përtutupërdorur
përdorurnënë
fushën
fushëne erikonstruksioneve
rikonstruksionevetëtëambjenteve
ambjenteve
nënçati.
nënçati.
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Aplikimi
Aplikimi i i mëvonshëm
mëvonshëm i i izolimit
izolimit nga
nga
poshtë
poshtëi itrarëve
trarëvetëtëtrarëve
trarëvetëtëçatisë
çatisëme
me
sistem
sistem
Për
Përizolimet
izolimete emëvonëshme
mëvonëshmetëtëtrarëve
trarëvenga
nga
poshtë,
poshtë,Knauf
KnaufGips
Gipssësëbashku
bashkume
meKnauf
Knauf
Insulation
Insulationkakazhvilluar
zhvilluarnjë
njëzgjidhje
zgjidhjestandarte
standarte
ekonomike
ekonomike dhe
dhe teknike,
teknike, tëtë cilat
cilat sipas
sipas
kërkesës
kërkesësmund
mundtëtëvariojnë.
variojnë.
8686

Avull-frenueseThermolan
ThermolanLSD
LSDnga
ngaKnauf
Knauf
■■Avull-frenuese
Insulation
Insulation sisi një
një shtresë
shtresë hermetike
hermetike
avull-frenuese
avull-frenuesee evazhdueshme
vazhdueshme
■■Shtresë
Shtresëizoluese
izoluese(pambuk
(pambukmineral)
mineral)nga
nga
Knauf
KnaufInsulation,
Insulation,trashësia
trashësiasipas
sipaskërkesës
kërkesës
kosntruksioni ithjeshtë/dopio
thjeshtë/dopiome
meprofile
profile
■■kosntruksion
metalike
metalikeme
mevarëse
varësedirekte.
direkte.
■■Pllakë
Pllakëmasive
masiveKnauf
Knaufnënëformat
formattëtëvogël
vogëltëtë
thjeshtë
thjeshtëpër
përtutumenxhuar.
menxhuar.

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

D612
D612

Veshje
Veshjee ekatit
katitnën-çati
nën-çati- konstruksion
- konstruksioni thjeshte
i thjeshtemetalik
metalik

D612
D612

veshja
veshjae emurit
muritvertikal
vertikalmemekonstruksion
konstruksionmetalik
metalik

Thjeshtë,
Thjeshtë,shpejtë
shpejtëdhe
dhepërpikmëri
përpikmëri
Me
Mekonstruksion
konstruksionmetalik
metaliktëtëthjeshtë
thjeshtëD612
D612
NëNërast
rastsesenevojitet
nevojitettëtënivelohen
nivelohenndryshimet
ndryshimet
nenelartësitë
lartësitëe etrarëve/binarëve
trarëve/binarëvetëtëçatisë,
çatisë,nënë
rast
rastsesekërkohet
kërkohettëtërealizohet
realizohethapësirë
hapësirëe e
mjaftueshme
mjaftueshme për
për aplikimin
aplikimin e e shtresës
shtresës
izoluese
izoluese apo
apo kemi
kemi kërkesa
kërkesa tëtë larta
larta nënë
zjarrdurueshmëri
zjarrdurueshmëriapo
apozëizolim,
zëizolim,Knauf
Knaufofron
ofron
zgjidhje
zgjidhjepraktike
praktikeme
mesistemin:
sistemin:
::
SistemiKnauf
Knaufi veshjes
i veshjesnënçati
nënçatiD612
D612me
me
■■Sistemi
konstruksion
konstruksionmetalik
metaliki fiksuar
i fiksuarme
mevarëse
varëse
direkte/
direkte/varëse
varëseakustike
akustikeose
osefiksues-Klip.
fiksues-Klip.
Me
MeSistemin
SisteminKnauf
KnaufD612
D612mund
mundtëtëplotësoplotësohen
henthjeshtë
thjeshtëpothuajse
pothuajsetëtëgjitha
gjithakërkesat
kërkesat
fiziko-ndërtimore
fiziko-ndërtimore tëtë vendosura
vendosura për
për një
një
veshje
veshjetëtëkatit
katitnënçati.
nënçati.Referuar
Referuarmënyrës
mënyrëssësë
varjes/fiksimit
varjes/fiksimit tëtë konstruksionit
konstruksionit metalik,
metalik,
shtresës
shtresësizoluese
izolueseqëqëdodopërdoret,
përdoret,llojit
llojittëtë
pllakës
pllakëssësëveshjes,
veshjes,përcaktohet
përcaktohet edhe
edhe
efikasisteti
efikasistetii sistemit.
i sistemit.Kërkesat
Kërkesatpër
përmbrojtjen
mbrojtjen
nga
ngazjarri
zjarriF30
F30(30min)
(30min)der
derF90
F90(90min)
(90min)
realizohen
realizohenpapaproblem.
problem.
Gjithashtu,
Gjithashtu,Sistemi
SistemiKnauf
KnaufD612
D612mundëmundëson
son kombinimin
kombinimin e e izolimit
izolimit tëtë trarëve
trarëve
ndërmjet
ndërmjetdhe
dhenga
ngaposhte
poshtedhe
dhepërshtatet
përshtatet
kështu
kështupër
përrikonstruksionin
rikonstruksioninenergjitik
energjitiktëtë
ndërtimeve
ndërtimevetëtëvjetra.
vjetra.
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Shtresa
Shtresaizoluese
izoluesesipas
sipasdetajeve
detajeve
tëtëurave
uravetermike
termike
Shtresa
Shtresashtresë
shtresëizoluese
izoluese
(p.sh.
(p.sh.tektekmuret
muretvertikale)
vertikale)
vetëm
vetëmmemeaprovim
aprovimtëtëprojektuesit
projektuesit

Për
Përshkak
shkaktëtëfiksimit
fiksimittëtëkonstruksionit
konstruksionitme
me
varëse
varëse direkte
direkte krijohet
krijohet një
një hapësi
hapësi
rërëpër
për
aplikimin
aplikiminpapaveshtirësi
veshtirësidhe
dhetëtësigurtë
sigurtëtëtë
instalimeve.
instalimeve.

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeninënë
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
■■D61
D61Veshja
Veshjae ekatit
katitnënçati
nënçati

Muri
Murivertikal
vertikalnënçati
nënçatisisimur
murpër
përinstalime
instalime
Muret
Muret vertikale
vertikale tëtë ambjentit
ambjentit nënçatisë
nënçatisë ■■Dritaret
Dritarete ekontrollit
kontrollitgjithashtu
gjithashtutëtëmontohen
montohen
Ashtusiçsiç
shërbejnë
shërbejnësisimur
murpër
përinstalime.
instalime.Ashtu
nënëkëtë
këtëzonë.
zonë.
edhe
edheveshja
veshjae enënçatisë
nënçatisëedhe
edhekëtu
këtuduhet
duhettëtë
kihet
kihetkujdes
kujdespër
përhermetizimin,
hermetizimin,nënëmënyrë
mënyrë
qëqëtëtëeleminohen
eleminohenhumbjet
humbjettermike.
termike.Kjo
Kjovlen
vlen
veçanërisht
veçanërishtkur
kurmontohen
montohenkutitë
kutitëelektrike.
elektrike.
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

D171
D171

®®
Knaufalutop
alutop
Dritare
Dritarekontrolli
kontrolliKnauf

W252
EEkonceptuar
konceptuarpër
përtëtëgjitha
gjithasistemet
sistemete etavantavan- W252
eve
eve tëtë varura,
varura, mure
mure ndarëse
ndarëse ose
ose kuti,
kuti,
® ®aplikohet
dritarja
dritarjae ekontrollit
kontrollitKnauf
Knaufalutop
alutop
aplikohet
nënëvariantin
variantinpapambrojtje
mbrojtjenga
ngazjarri
zjarriose
oseme
me
mbrojtje
mbrojtjetëtëtestuar
testuarnga
ngazjarri.
zjarri.

Knaufalutop
alutop
Dritare
Dritarekontrolli
kontrolliKnauf

Teknikë
Teknikëe esofistikuar
sofistikuardhe
dhelirilirikrijuese
krijuese
®®
Dritare
Dritarekontrolli
kontrolliKnauf
Knaufalutop
alutop
EEmira
mirae enjë
njëdritare
dritarekontrolli
kontrollipërcaktohet
përcaktohetnga
nga
aftësia
aftësiae esajsajpër
përt’ju
t’juadaptua
adaptua
r rkushteve
kushtevetëtë
ndërtimit,
ndërtimit, sisi dhe
dhe nga
nga fleksibiliteti
fleksibiliteti dhe
dhe
design-i
design-ii saj.
i saj.

® ®bashkon
Dritarja
Dritarjae ekontrollit
kontrollitKnauf
Knaufalutop
alutop
bashkon
keto
ketodimensione
dimensioneme
medetyrimin
detyrimine epërcaktuar
përcaktuar
nga
nga funksionaliteti
funksionaliteti teknik.
teknik. Kështu
Kështu me
me
sistemet
sistemet moderne
moderne tëtë thata
thata çdo
çdo dëshirë
dëshirë
plotësohet.
plotësohet. Dritaret
Dritaret e e kontrollit
kontrollit Knauf
Knauf
alutop®
alutop®mbyllin
mbyllinçdo
çdovrimë.
vrimë.
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®®

Kjo
Kjo i i jep
jep projektuesëve
projektuesëvedhe
dhe arkitektëve
arkitektëve
përveç
përveç kesaj
kesaj mundësinë
mundësinë e e integrimit
integrimit tëtë
dritareve
dritarevetëtëkontrollit
kontrollittek
tekkonstruksionet
konstruksionete e
krijuara
krijuaraindividualisht
individualishttëtëndërtimit
ndërtimittëtëthatë.
thatë.
Një
Njëpikë
pikështesë
shtesëpozitive
pozitiveështë
ështëshumëllojshshumëllojshmëria
mëriae etipeve
tipevetëtëdritareve
dritarevenga
ngakatrore,
katrore,tëtë
rrumbullakët
rrumbullakëte ederi
deritek
tekato
atotëtëharkuara,
harkuara,nga
nga
tëtëlëmuara,
lëmuara,me
mevrima
vrimaderi
deritektekato
atotëtëveshura
veshura
me
mecohë,
cohë,nga
ngatëtëhermetizuara
hermetizuaranga
ngaajri
ajrideri
deri
teteato
atonga
ngatymi.
tymi.

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeni
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
®®
TRO50
TRO50Dritare
Dritarekontrolli
kontrolliKnauf
Knaufalutop
alutop

TëTëgjitha
gjithadritaret
dritarete ekontrollit
kontrollitKnauf
Knaufalutop®
alutop®
vlersohen
vlersohenpër
përkonstruksionin
konstruksionininteligjent,
inteligjent,unik
unik
deri
derinenedetajin
detajinmë
mëtëtëvogël
vogëlteknik:
teknik:
Pothuajsee epadukshme
padukshmenënëgjendje
gjendjetëtë
■■Pothuajse
pahapur.
pahapur.
Sistemmbyllës
mbyllësjojoi dukshëm
i dukshëmdhe
dhesistem
sistemi i
■■Sistem
sigurtë
sigurtë

■■Hyrje
Hyrjee eplotë
plotëpër
përkontroll
kontroll
■■Montim
Montimi thjeshtë,
i thjeshtë,ekonomike
ekonomike
■■Kërkesat
Kërkesattëtëtestuara
testuaradhe
dhecilësi
cilësi
■■Prodhim
Prodhimindividual
individualnënëpërmasa
përmasaspeciale
speciale
■■Shumëllojshmëri
Shumëllojshmërinënëasortiment
asortiment

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Sikur
Sikurmuret
muretdhe
dhetavanet
tavanettëtëkëndonin
këndonindhe
dhekumbonin
kumbonin
Knauf
KnaufSoundboard
Soundboard
Arkiktura
Arkiktura estetike
estetike tashme
tashme jojo vetëm
vetëm qëqë
mund
mundtëtëshikohet
shikohetpor
poredhe
edhetëtëdëgjohet.
dëgjohet.
Altopalantët
Altopalantët Knauf
Knauf Soundboard
Soundboard janë
janë
absolutisht
absolutishttëtëpadukshëm
padukshëmdhe
dhekujdesen
kujdesenpër
për
një
njëton
tontëtëmirë.
mirë.
Estetikë
Estetikëe epaprekur
paprekur
N.q.s.
N.q.s.vetëm
vetëmelementët
elementëtteknik
teknik(kabull
(kabulletj.)
etj.)
dodotëtëqëndronin
qëndroninnënëhapsirën
hapsirëne etavanit,
tavanit,a.t.h.
a.t.h.
paisja
paisja dodo tëtë qëndronte
qëndronte nënë qendër
qendër tëtë
vëmendjes.
vëmendjes.Knauf
KnaufSoundboard
Soundboardqëndrojnë
qëndrojnë
absolutisht
absolutishttëtëpadukshme.
padukshme.Pllakat
PllakatKnauf
Knauf
mund
mundtëtëmbulohen
mbulohenme
metëtëgjitha
gjithashtresat
shtresate e
mundshme
mundshmepër
përnjë
njëcilësi
cilësitingulli
tingullitëtënjëjtë.
njëjtë.
Rezonancë
Rezonancëoptimale
optimale
Meqenëse
Meqenësesipërfaqja
sipërfaqjae etëtëgjithë
gjithëpllakës
pllakës
shërben
shërbensisitrup
truprezonance,
rezonance,Altoparlantët
Altoparlantët
Knauf
Knauf arrijnë
arrijnë një
një fushë
fushë frekuence
frekuence me
me
broadband
broadbandtëtëmadh
madhnga
nga100
100HzHzderi
deri1818
KHz.
KHz.Qartësia
Qartësiae e zërit
zëritdhe
dheshpërndarja
shpërndarjae e
gjërë
gjërëe evalëve
valëvekujdesen
kujdesenpër
përndjeshmëri
ndjeshmëri
tingulli
tingulliveçanërisht
veçanërishttëtëkënaqshme
kënaqshmenënëtëtë
gjithë
gjithëambjentin
ambjentinzanor.
zanor.
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Më
Mëpak
pakështë
ështëmë
mëshumë
shumë
Nëpërmjet
Nëpërmjetrrezatimit
rrezatimit180°,
180°,numri
numrii altopari altoparlanteve
lanteve krahasimisht
krahasimisht me
me zgjidhjet
zgjidhjet e e
mëparshme
mëparshme ulet
ulet shumë,
shumë, duke
duke mbajtur
mbajtur
cilësinë
cilësinëe eplotë
plotëtëtëtingullit.
tingullit.Njëkohësisht
Njëkohësisht
Altoparlantët
AltoparlantëtKnauf
Knaufmund
mundtëtëlidhen
lidhendirekt
direkt
nënëpajisjet
pajisjete emëparshme
mëparshmesterio
steriodhe
dhenuk
nuk
është
është e e nevojshme
nevojshme përdorimi
përdorimi i i përforpërforcuesve
cuesvetëtëveçantë
veçantëspecial.
special.
Përparësitë
Përparësitë
■■EEpadukshme–
padukshme–Krijim
Krijimpapashenja
shenja
■■Akustikë
Akustikënënëtëtëgjithë
gjithëambjentin
ambjentin
■■Qartësi
Qartësie elartë
lartëe ezërit
zërit
■■Kursim
Kursimkosto
kosto

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuara
detajuarai gjeni
i gjeninënë
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
■■D179
D179Soundboard
Soundboard

Altoparlantën
Altoparlantënkosol
kosoltëtëmëparshëm
mëparshëm

■■për
përnga
ngaanët
anëtpaqartësi
paqartësie ezërit
zëritpër
përshkak
shkak
tëtëgrupimit
grupimittëtëfortë
fortëdhe
dheshpërndarjes
shpërndarjesjojotëtë
njëtrajtshme
njëtrajtshmetëtëfrekuencës.
frekuencës.
Knauf
KnaufSoundboard
Soundboard

■■Akustikë
Akustikëambjenti
ambjentie enjëtrajtshme
njëtrajtshmenënëtëtë
gjithë
gjithësipërfaqen
sipërfaqendhe
dheqartësi
qartësishumë
shumëe e
mirë
mirëe ezërit
zëritnëpërmjet
nëpërmjetshpërndarjes
shpërndarjestëtë
gjerë
gjerëmbi
mbitëtëgjithë
gjithëfushën
fushëne efrekuencës.
frekuencës.
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Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sygjerime
Sygjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Bazamenti
Bazamentii duhur
i duhur
Elementë
Elementëe egatshem
gatshempër
përdysheme
dyshemeKnauf
KnaufBrio
Brio
E Eqëndrueshme,
qëndrueshme,robuste
robustedhe
dhee rrafshët
e rrafshëtjanë
janëtretreka-karakteristikat
rakteristikatqëqëduhet
duhettëtëplotësojë
plotësojëgjithnjë
gjithnjënjënjështresë
shtresë
dyshemeje,
dyshemeje,nënëmënyrë
mënyrëqëqësipërfaqet
sipërfaqete eshtruara
shtruara
tëtëdyshemesë
dyshemesëtëtëmund
mundtëtëndikojnë
ndikojnëperfekte
perfektenënë
ambjent
ambjentdhe
dhetëtëmundësojnë
mundësojnëecje
ecjetëtërehatshme.
rehatshme.
Elementët
Elementëte egatshme
gatshmepër
përdysheme
dyshemeKnauf
KnaufBrio
Brio
shfaqin
shfaqintipare
tiparetëtëtjera
tjerapozitive,
pozitive,tëtëcilat
cilatruajnë
ruajnë
ndërtimet
ndërtimete ereja
rejasisiedhe
edheatoatotëtëvjetra
vjetradhe
dhenjënjë
njëkohësisht
njëkohësishtrealizojnë
realizojnëbazën
bazënpër
përnjënjëcilësi
cilësijete
jetetëtë
rehatshme:
rehatshme:dhe
dhepër
përlartësi
lartësikonstruksioni
konstruksionishumë
shumë
tëtëvogël
vogëldhe
dhepeshë
peshëshumë
shumëtëtëvogël,
vogël,sistemi
sistemiarrin
arrin
vlerat
vleratmëmëtëtëmira
mirapër
përmbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri
zjarridhe
dhe
izolimit
izolimitakustik
akustiknga
ngagoditjet
goditjete enjënjëtavani.
tavani.NëNë
kuptimin
kuptimine eprojektimit
projektimittëtëplotë
plotëtëtënjënjëtavani,
tavani,
elementet
elementete egatshme
gatshmepër
përdysheme
dyshemeKnauf
KnaufBrio
Brio
paraqesin
paraqesinnjënjëkomponent
komponentmemeinfluencë
influencëtëtëlartë.
lartë.
Sipas
Sipasparimit
parimitmodular
modularelementet
elementete endryshme
ndryshme
mund
mundtëtëkombinohen
kombinohennënëmënyre
mënyrefleksibël.
fleksibël.Knauf
Knauf
Brio
Briopër
përshkak
shkaktëtëpërçueshmërisë
përçueshmërisëtermike
termiketëtëmirë
mirë
tëtëtëtësajsajpërshtatet
përshtatetgjithashtu
gjithashtupër
përtutushtrirë
shtrirëmbi
mbi
ngrohësit
ngrohësitapo
apoftohësitë
ftohësitëe edyshemesë.
dyshemesë.
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Për
Përpraktikën
praktikëne endërtimit
ndërtimitvendimtare
vendimtareështë
është
gjithnjë
gjithnjëfaktori
faktorikohë:
kohë:shtrimi
shtrimii shpejtë
i shpejtëdhe
dhepapa
kohë
kohë pritje
pritje për
për tutu tharë,
tharë, elementët
elementët e e
gatshem
gatshempër
përdysheme
dyshemerealizojnë
realizojnëbazën
bazënpër
për
një
njëracionalizim
racionalizimmë
mëtëtëmirë
mirëtëtëproçesit
proçesit
ndërtimor
ndërtimornënëtëtëgjitha
gjithaambjentet
ambjentete ebanimit,
banimit,
përfshirë
përfshirëbanjot
banjotdhe
dhebodrumet.
bodrumet.
Realizon
Realizonthjesht
thjeshtnjë
njëbazament
bazamentsolid
solid
Elementi
ElementiF126
F126Knauf
KnaufBrio
Brio
Kushtet
Kushtete elejuara
lejuarakonstruktive
konstruktivenënëndërtim
ndërtimnana
ballafaqojnë
ballafaqojnë me
me vendosjen
vendosjen e e kërkesave
kërkesave
individuale
individuale- Elementet
- Elementete egatshme
gatshmepër
përdysheme
dysheme
Knauf
KnaufBrio
BrioF126
F126realizojnë
realizojnëbazament
bazamentsolide
solidepër
për
hapsirë
hapsirëprojektimi
projektimidhe
dhesiguri
sigurisisipër
përsipërfaqe
sipërfaqe
dyshemeje
dyshemejetëtëvogla
vogladhe
dhetëtëmëdha.
mëdha.TëTëlehta,
lehta,tëtë
holla
holladhe
dhe eficiente,
eficiente,elementët
elementëte egatshëm
gatshëmpër
për
dysheme
dyshemeedhe
edhevetëm
vetëmme
menjënjështresë
shtresëKnauf
Knauf
Brio
Brio1818apo
apoKnauf
KnaufBrio
Brio23,
23,plotësojnë
plotësojnëpapa
problem
problemkërkesat
kërkesatpër
përmbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri
zjarritëtënjënjë
tavani
tavaninga
ngalart
lartF30
F30deri
deriF60.
F60.NëNëkombinim
kombinimme
me
shtresat
shtresatniveluese
nivelueseose
oseizoluese,
izoluese,Knauf
KnaufBrio
Brio
vleratmë
mëtëtëmira
mirapër
përizolimin
izolimin
arrijnë
arrijnëgjithashtu
gjithashtuvlerat
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akustik
akustiknga
ngagoditjet
goditjet- edhe
- edheatëhere
atëherekur
kurrrjeti
rrjetii i
instalimeve
instalimeveështë
ështështrirë
shtrirënënëdysheme
dyshemeose
ose
kur
kurduhet
duhettëtëpërmirësohet
përmirësohetizolimi
izolimiakustik
akustiknga
nga
goditjet
goditjetpër
përnjë
njëtaban
tabanme
mebinar
binardruri.
druri.

Pavarsisht
Pavarsishtnga
ngakëto
këtovlen:
vlen:
Kusht
Kushtthemelor
themelorpër
përnjë
njëtëtëarritur
arriturnjë
njëperforperformancë
mancëështë
ështëvendosja
vendosjae enjë
njështrese
shtresenënëtëtë
gjithë
gjithësipërfaqen
sipërfaqenmbi
mbielementet
elementetBrio.
Brio.ParatraParatrajtimi
jtimi
me
me
kujdes
kujdes
i
i
sipërfaqes
sipërfaqes
është
është
atëhere
atëhere
Elementët
Elementëte egatshëm
gatshëmpër
përdysheme
dyshemeKnauf
KnaufBrio
Brio
shumëi rëndësishëm.
i rëndësishëm.Materialet
Materialetniveluese
niveluesetëtë
F126
F126zotërojnë
zotërojnëedhe
edhenënësipërfaqe
sipërfaqetëtëmëdha
mëdha shumë
vendosurmbi
mbisistemin
sistemine edyshemesë
dyshemesënga
nga
aftësi
aftësitëtëlartë
lartëpeshë-mbajtëse.
peshë-mbajtëse.Tashmë
Tashmëedhe
edhe vendosur
Knauf sisi Nivellierspachtel,
Nivellierspachtel, Nivellierestrich,
Nivellierestrich,
tek
tekelementi
elementime
metrashësi
trashësi1818mm,
mm,Knauf
KnaufBrio
Brio Knauf
Trockenschüttung
Trockenschüttung
apo
apo
Knauf
Knauf
EPO-Leicht
EPO-Leicht
, si
, si
F126
F126 ofron
ofron karakteristika
karakteristika tëtë shkëlqyera
shkëlqyera
shtresënënëtrashësi
trashësitëtëkërkuar,
kërkuar,garantojnë
garantojnënjë
një
përdorimi
përdorimidhe
dhengarkohet
ngarkohetpapaproblem
problemme
metëtë shtresë
përpunimoptimal
optimalsipërfaqes.
sipërfaqes.
gjitha
gjithangarkesat
ngarkesate ezakonshme
zakonshmenënëambjentin
ambjentine e përpunim
banimit.
banimit.Vendosja
Vendosjae engarkesave
ngarkesavestatike
statikemë
mëtëtë Për
Përtëtëmbyllur
mbyllururat
urate etransmetimit
transmetimittëtëzërit
zëritdhe
dhe
mëdha
mëdhaarrihet
arrihetme
meBrio
Brio23.
23.Pesha
Peshae evogël
vogële e bashkimin
bashkimine ekonstruksionit
konstruksionittëtëdyshemesë,
dyshemesë,

elementit
elementit(22
(22kg/m²
kg/m²apo
apo2828kg/m²)
kg/m²)përgjithëpërgjithësisht
sishtnuk
nukshkakton
shkaktonasnjë
asnjëproblem
problemstatik,
statik,dhe
dhe
dimensioni
dimensionii ivogël
vogël1200
1200mm
mmx x600
600mm
mm
shërben
shërbennënëmënyrë
mënyrëideale
idealembi
mbitëtëgjitha
gjithapër
për
rikonstruksionin
rikonstruksionine edyshemeve
dyshemeveme
mesipërfaqe
sipërfaqetëtë
vogla
vogladhe
dhetëtëngushta.
ngushta.Knauf
KnaufBrio
BrioF126
F126mund
mund
tëtëmontohet
montohetedhe
edhesisidysheme
dyshemenotuese.
notuese.

Knauf
Knauf këshillon
këshillon qëqë pëgjatë
pëgjatë mureve
mureve nënë
lartësinë
lartësinë e e shtresës
shtresës sësë dyshemesë
dyshemesë tëtë
vendosen
vendosen shirita
shirita izolues
izolues prej
prej pambuku
pambuku
mineral
mineral
Informacion
Informacionmë
mëtëtëdetajuar
detajuare egjeni
gjeninënë
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf:
Knauf:
■■F12
F12Elementë
Elementëtëtëgatshëm
gatshëmpër
përdysheme
dysheme

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Sisteme
Sisteme

Izolim
Izolimakustik
akustikoptimal
optimalnga
ngagoditjet
goditjet
Elementet
Elementettermik
termikKnauf
KnaufBrio
BrioF127
F127
Cilësia
Cilësiae enjë
njëbanese
baneseose
osee enjë
njëndërtese
ndërtese
varet
varetdirekt
direktnga
ngandërtimi
ndërtimii dyshemesë,
i dyshemesë,pasi:
pasi:
kush
kushdëshiron
dëshironvazhdimisht
vazhdimishttëtëdëgjojë,
dëgjojë,çfarë
çfarë
bën
bënkomshiu?
komshiu?Dëshira
Dëshirapër
përqetësi
qetësiështë
ështësot
sot
shpesh
shpeshmë
mëe elartë
lartësesesasanormalisht
normalishte ekërkokërkohet
hetnga
nganormat,
normat,planifikohet
planifikohetdhe
dhezëizolimi
zëizolimii i
aplikuar.
aplikuar.Elementët
Elementëttermik
termikKnauf
KnaufBrio
BrioF127
F127
ofron
ofronnjë
njëbazament
bazamenttëtëbesueshëm:
besueshëm:izolim
izolim
akustik
akustikoptimal
optimalnga
ngagoditjet
goditjetpër
përtavanet
tavanet
masive
masivedhe
dheme
mebinar
binardruri.
druri.NëNëtëtënjëjten
njëjten
kohë,
kohë,elementet
elementettermik
termikKnauf
KnaufBrio
Brioarrijne
arrijne
një
njëqëndrueshmëri
qëndrueshmëringa
ngazjarri
zjarringa
ngalart
lartprej
prej
F60
F60deri
deriF90.
F90.

Veçanërisht
Veçanërisht interesante
interesante është
është Sistemi
Sistemi
Knauf
KnaufBrio
Briome
meelement
elementtermik
termikF127
F127kur
kur
aplikohet
aplikohetnënëndërtimet
ndërtimete evjetra
vjetrame
metavan
tavanme
me
tratradruri:
druri:
Nga
Nganjëra
njëraanë
anëkemi
keminjë
njëpeshë
peshëtëtëvogël,
vogël,dhe
dhe
nga
ngaana
anatjetër
tjetërkemi
kemimontim
montimtëtëthatë.
thatë.PavarPavarsisht
sishtnga
ngakjo,
kjo,Knauf
KnaufBrio
Briopërmirëson
përmirësonsisi
mbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri
zjarrie enjë
njëtavani
tavanime
metratradruri
druri
nga
ngalart
lartsisidhe
dhegjithashtu
gjithashtuzëizolimin
zëizoliminnga
nga

tavanesh
tavaneshpërgjithësisht
përgjithësishtme
meperformancë
performancëtëtë
ulët.
ulët.Tashmë
Tashmëme
menjë
njështresë
shtresëBrio
Brio1818WF
WF
arrihet
arrihetklasifikimi
klasifikimii mbrojtjes
i mbrojtjesnga
ngazjarri
zjarriF90
F90
(90
(90min.)
min.)nga
ngalart
lartdhe
dhenjëkohësisht
njëkohësishtizolimi
izolimi
akustik
akustiknga
ngagoditjet
goditjetpërmirësohet
përmirësohetme
me10dB.
10dB.
Për
Përtëtëarritur
arriturnjë
njëizolim
izolimakustik
akustiktëtëtavanit
tavanitme
me
tratradruri
drurinënëbanesa,
banesa,duhet
duhettëtëzbatohet
zbatohet
njëkohësisht
njëkohësisht një
një masë
masë konstruktive
konstruktive për
për
pjesën
pjesëne eposhme
poshmetëtëtavanit.
tavanit.

poshtë
poshtë- -gjë
gjëe ecila
cilarezulton
rezultonnënëketo
ketollojlloj

F127
F127

Elementët
Elementëttermik
termikKnauf
KnaufBrio
Brio

Elementët
Elementët termik
termik Knauf
Knauf Brio
Brio F127
F127 tëtë
përbërë
përbërënga
ngapllaka
pllakatermike
termikeme
mefibër
fibërdruri
druri1010
mm
mme egjerë
gjerëkanë
kanëperformanca
performancatëtëmira
miraedhe
edhe
për
përlartësi
lartësitëtëvogla
voglatëtëkonstruksionit.
konstruksionit.Izolimi
Izolimi
akustik
akustiknga
ngagoditjet
goditjete enjë
njëtavani
tavanimasiv
masiv
përmirësohet
përmirësohet me
me 1717 dBdB nënë rast
rast sese
p.shaplikohet
p.shaplikohet dyshemeja
dyshemeja notuese
notuese me
me
element
elementBrio
Brio1818mm
mmtëtëtrashë
trashëme
me1010mm
mm
pllakë
pllakëfibër
fibërdruri
druri(Brio
(Brio1818WF).
WF).NëNërast
rastsese
dyshemeja
dyshemejadodotëtështrohej
shtrohejedhe
edheme
menjë
një
shtresë
shtresëekstra
ekstraKnauf
KnaufTrockenschüttung
Trockenschüttung2020
mm
mm tëtë trashë,
trashë, masa
masa e e përmirësimit
përmirësimit tëtë
izolimit
izolimitakustik
akustikdodotëtëjetë
jetë22dB.
22dB.Gjithashtu
Gjithashtu
sesenënërast
rastseseështë
ështëe enevojshme
nevojshmetëtështrihen
shtrihen
shumë
shumëinstalime
instalimenënësoletën
soletëne edyshemesë,
dyshemesë,
Knauf
KnaufEPO-Leicht
EPO-Leichtmundëson
mundësonnjë
njënivelim
nivelimtëtë
sigurtë
sigurtëtëtësoletës
soletëspara
parapërdorimit
përdorimittëtëKnauf
Knauf
Brio.
Brio. Elementet
Elementet termikë
termikë Brio
Brio montohen
montohen
thjeshtë,
thjeshtë, përshtaten
përshtaten shumë
shumë mirë
mirë për
për
shndërimin
shndërimine emëvonshëm
mëvonshëmtëtënjë
njëkati
katinënçati
nënçati
nënëambjent
ambjentbanimi
banimiapo
apotëtënjë
njëambjenti
ambjentitëtë
ndriçuar
ndriçuarbodrumi
bodruminënëambjent
ambjentzyre
zyreose
oseloje.
loje.
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Izolim
Izolimakustik
akustikefektiv
efektivnga
ngagoditjet:
goditjet:

Informacione
Informacionemë
mëtëtëdetajuar
detajuari gjeni
i gjeni
nënëprospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf: :
■■F12
F12Elementet
Elementete egatshme
gatshmepër
përdysheme
dysheme

Më
Mëmirë
mirënënëkombinim
kombinim
NëNërast
rastsesedodotëtëmontohet
montohetedhe
edhenjë
njëtavan
tavani i
varur
varur (Knauf
(Knauf D152,
D152, i i veshur
veshur me
me pllakë
pllakë
masive),
masive),arrihen
arrihenveçanërisht
veçanërishtvlera
vleratëtëlarta.
larta.
Tek
Tekmatjet
matjete endryshme
ndryshmenënëtavanet
tavanettipike
tipikeme
me

tratradruri
druriu uarrit
arritniveli
nivelii impaktit
i impaktittëtëzhurmës
zhurmës
nga
ngagoditjet
goditjetnën
nënvlerën
vlerën4545dBdBdhe
dhenjë
një
zë-izolim
zë-izolimprej
prejmbi
mbi6565dB.
dB.

9191

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Produkte
Produkte

NëNëfokus:
fokus:pllaka
pllakatëtëpërshtatshme
përshtatshme
Pllaka
Pllakagipsit
gipsitnuk
nukështë
ështëthjesht
thjeshtpllakë
pllakëprej
prej
gipsi.
gipsi. SiSi rezultat
rezultat e e zhvillimit
zhvillimit tëtë
vazhdueshëm
vazhdueshëmsot
sotpllakat
pllakate egipsit
gipsitKnauf
Knauf
janë
janë materiale
materiale tëtë lidhura
lidhura ndërtimi
ndërtimi
funksionale.
funksionale.Kjo
Kjododotëtëthotë:
thotë:lëndët
lëndëte epara
para
optimizohen
optimizohen me
me materiale
materiale ndihmëse
ndihmëse
speciale
speciale për
për tëtë plotësuar
plotësuar kërkesa
kërkesa tëtë
përcaktuara.
përcaktuara.P.sh.
P.sh.nënërast
rastsesekërkohet
kërkohetnjë
një
zëzëizolim
izolimi ilartë,
lartë,duhet
duhetqëqëpllaka
pllakatëtëjetë
jetë
fleksibël.
fleksibël.Në
Nërast
rastseseështë
ështëe erëndësishme
rëndësishme
aftësia
aftësia mbajtëse,
mbajtëse, vlen
vlen tëtë zgjidhet
zgjidhet një
një
pllakë
pllakëme
mefortësi
fortësikartoni
kartonitëtëlartë
lartësisidhe
dheme
me
me
memë
mëshumë
shumëfibër
fibërnënëpërmbajtje.
përmbajtje.Për
Për
mbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri,
zjarri,prania
praniae ekristaleve
kristalevetëtë
ujit
ujitdhe
dhestruktura
strukturae epërbërjes
përbërjessësëpllakës
pllakës

Lehtësisht
Lehtësishte emanovrueshme
manovrueshme

Formati
Formatii vogël
i vogëli pllakave
i pllakavemasive
masive
lehtëson
lehtësontransportin
transportindhe
dhemontimin
montimin

Robuste
Robuste

Pllaka
PllakaDiamant
Diamantrritrritcilësinë
cilësinëdhe
dhe
jetëgjatësinë
jetëgjatësinëe esistemeve
sistemeveKnauf.
Knauf.
Përdoret
Përdoretnënëzona
zoname
mekërkesa
kërkesatëtëlarta
larta

I qëndrueshëm
I qëndrueshëmndaj
ndajujit
ujit

Ndërtimi
Ndërtimii impregnuar
i impregnuari pllakës
i pllakës
mundëson
mundësonaplikimin
aplikiminpapaproblem
problemnënë
ambjente
ambjenteme
melagështi
lagështi

janë
janëvendimtare.
vendimtare.
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9292

Prandaj
Prandajekzistojnë
ekzistojnënjë
njëshumëllojshmëri
shumëllojshmëri
pllakash.
pllakash.Knauf
Knaufe ebën
bëntëtë
lehtë
lehtë zgjedhjen
zgjedhjen e e pllakës
pllakës sësë duhur.
duhur.
Pllakat
PllakatKnauf
Knauftëtëparaqitura
paraqituranënëvijim
vijimjanë
janë
tëtë përshtatshme
përshtatshme veçanërisht
veçanërisht për
për tutu
përdorur
përdorurnënëambjente
ambjentebanimi
banimi- -referuar
referuar
performancës
performancëssësëtyre
tyrefiziko-ndërtimore
fiziko-ndërtimoresisi
dhe
dhepërpunimit
përpunimittëtëthjeshtë.
thjeshtë.

Mbrojtja
Mbrojtjanga
ngazhurmat
zhurmat

Struktura
Strukturae epllakave
pllakavezjarrduruese
zjarrdurueseGKF
GKF
garanton
garantonnjënjëmbrojtje
mbrojtjetëtëlartë
lartëpër
për
kërkesat
kërkesatnga
ngazjarri
zjarri

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Produkte
Produkte

Pllakat
Pllakatmasive
masive

Diamant
Diamant(Pllakë
(Pllakëe efortë
fortëgipsi)
gipsi)

GKB/GKBI,
GKB/GKBI,GKF/GKFI
GKF/GKFI
Pllaka
Pllakamasive
masiveKnauf
Knaufkakanjë
njëpërdorim
përdorimuniveruniversalsalsisipllakë
pllakëndërtuese,
ndërtuese,për
përmbrojtjen
mbrojtjennga
nga
zjarri
zjarri dhe
dhe rezistente
rezistente nga
nga lagështia.
lagështia. Për
Për
shkak
shkaktëtëgjerësisë
gjerësisëtëtëmanovrueshme
manovrueshmeprej
prej
625
625mm
mmdhe
dhegjatësive
gjatësivetëtëndryshme
ndryshmenga
nga
2.000,
2.000, 2.500,
2.500, 2.600
2.600 mm,
mm, këto
këto pllaka
pllaka
përshtaten
përshtatenveçanërisht
veçanërishtpër
përnjë
njëndërtimin
ndërtimin
ekonomik,
ekonomik,tëtësigurtë
sigurtëdhe
dhetëtëthjeshtë
thjeshtëtëtëkatit
katit
nënçati.
nënçati. Pllakat
Pllakat masive
masive Knauf
Knauf mund
mund tëtë
fiksohen
fiksohenose
osedirekt
direktnënëtrarët
trarëte edrurit
druritose
osenënë
një
njëkonstruksion
konstruksionme
menjë
njëdistancë
distancënga
ngaakset
akset
prej
prej800
800mm.
mm.
NëNë zonën
zonën e e murit
murit pllakat
pllakat masive
masive kanë
kanë
përparësinë
përparësinë e e mënyrës
mënyrës sësë montimit
montimit tëtë
shpejtë
shpejtë dhe
dhe ekonomike.
ekonomike. Nga
Nga njëra
njëra anë
anë
distanca
distancanga
ngaakset
aksete eprofileve
profilevetëtëkonstrukkonstruksionit
sionitështë
është1.000
1.000mm
mmdhe
dhenga
ngaana
anatjetër
tjetër
montimi
montimi i i pllakave
pllakave masive
masive horizontalisht
horizontalisht
garanton
garantonpunë
punëtëtëthjeshtë
thjeshtëdhe
dheeficiente.
eficiente.

GKFI
GKFI
Pllaka
Pllakae efortë
fortëgipsi
gipsiKnauf
KnaufDiamant
Diamant12,5
12,5mm
mm
e etrashë
trashëështë
ështënjë
njëpllakë
pllakëme
mecilësi
cilësitëtëlartë,
lartë,e e
cila
cilaplotëson
plotësonnënëmënyrë
mënyrëoptimale
optimaletëtëgjitha
gjitha
kërkesat
kërkesatfiziko-ndërtimore
fiziko-ndërtimoredhe
dheato
atomekanike
mekanike
nënëndërtesat
ndërtesatpër
përbanim.
banim.Pllaka
Pllakajashtëzakonjashtëzakonisht
ishte eqëndrueshme
qëndrueshmeKnauf
KnaufDiamant
Diamantlejon
lejon
p.sh.
p.sh.nënëkrahasim
krahasimme
mepllakën
pllakënstandarte
standartenjë
një
peshëmbajtje
peshëmbajtjederi
derinënë20%
20%më
mëtëtëmadhe.
madhe.
Njëkohësisht
Njëkohësisht ajo
ajo është
është një
një pllakë
pllakë me
me
mbrojtje
mbrojtje nga
nga zjarri
zjarri dhe
dhe rezistente
rezistente nga
nga
lagështia
lagështia nënë pëputhje
pëputhje me
me normën
normën DIN
DIN
18180.
18180.SiSipllakë
pllakëfleksibël
fleksibëldhe
dherobuste,
robuste,pllaka
pllaka
Knauf
KnaufDiamant
Diamantshërben
shërbensisibazë
bazëpër
përzë-izolim
zë-izolim
optimal
optimalnënëambjente
ambjentetëtëbrendëshme.
brendëshme.Një
Një
mur
murme
metrashësi
trashësi100
100mm
mm(59
(59kg/m²)
kg/m²)me
menje
nje
metalikprej
prejprofileve
profileveKnauf,
Knauf,i i
konstruksion
konstruksionmetalik
veshur
veshur me
me dopio
dopio pllakë
pllakë arrin
arrin një
një vlerë
vlerë
deri
derinene5757dB.
dB.Për
Përtëtëarritur
arriturtëtë
zë-izolimi
zë-izolimiRR
w,R
w,R
njëjtën
njëjtënperformance
performanceme
memurin
murinmasiv,
masiv,është
është
e enevojshme
nevojshmenjë
njëpeshë
peshëmuri
muriprej
prej360
360kg/m²
kg/m²
(6(6herë
herëmë
mëtëtëmadhe).
madhe).

Seksioni
Seksionii ibrinjëve
brinjëvegjysëm
gjysëme errumbullakët
rrumbullakët
(HRAK)
(HRAK)mundëson
mundësonnjë
njëstukim
stukimtëtëthjeshtë
thjeshtëtëtë
fugave.
fugave.

Formatet
Formatete epllakave:
pllakave:
Pllakë
Pllakëmasive
masiveGKB
GKB/ GKBI
/ GKBI
Trashësi
Trashësipllake
pllake1818mm
mm
■■625
625x x2.600
2.600mm
mm
Pllakë
Pllakëmasive
masiveGKF
GKF
Trashësi
Trashësipllake
pllake2020/ 25
/ 25mm
mm
■■625
625x x2.000
2.000/ 2.500
/ 2.500/ 2.600
/ 2.600mm
mm
Pllakë
Pllakëmasive
masiveGKFI
GKFI
Trashësi
Trashësipllake
pllake2020mm
mm
■■625
625x x2.000
2.000mm
mm
Trashësi
Trashësipllake
pllake2525mm
mm
■■625
625x x2.000
2.000/ 2.600
/ 2.600mm
mm

Pllaka
Pllaka Knauf
Knauf Diamant
Diamant është
është e e
disponueshme
disponueshmenënëgjerësi
gjerësi1.250
1.250mm
mmdhe
dhenënë
dydygjatësi
gjatësitëtëndryshme
ndryshme2.000
2.000dhe
dhe2.500
2.500mm.
mm.
Brinjët
Brinjëte esajsajgjysëm
gjysëmtëtërrumbullakta
rrumbullaktagarantogarantojnë
jnënjë
njëmontim
montimtëtëthjeshtë
thjeshtëdhe
dheekonomik.
ekonomik.
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Formatet
Formatete epllakave:
pllakave:
Pllakë
Pllakëe efortë
fortëDiamant
DiamantGKFI
GKFI
Trashësi
Trashësipllake
pllake12,5
12,5/ 15
/ 15mm
mm
■■1.250
1.250x x2.000
2.000/ 2.500
/ 2.500mm
mm

Informacion
Informacionmë
mëtëtëdetajuar
detajuare egjeni
gjeninënë
broshurën
broshurënKnauf:
Knauf:
■■DIA1
DIA1Knauf
KnaufDiamant
Diamant
sisidhe
dheneneprospektin
prospektinteknik
teknikKnauf
Knauf
■■Sistemet
Sistemete etavaneve
tavaneveme
metratradruri
druriKnauf
KnaufD15
D15
■■Veshja
Veshjae ekatit
katitnënçati
nënçatiKnauf
KnaufD61
D61
■■Muret
Muretnënëapartamente
apartamentebanimi
banimiKnauf
KnaufW35
W35
■■Muret
Muretme
mepllakë
pllakëDiamant
DiamantW15
W15

9393

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Produkte
Produkte

EErere

9494

5
5

Brinja
Brinjaballore
ballore

Pllaka
Pllakatermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Përparësitë:
Përparësitë:
■■Termoizolim
Termoizolimi lartë
i lartë
Brinja gjatësore
Brinja gjatësore

λ λ= =0,032
0,032W/(mK)
W/(mK)
→→ Mundëson
Mundësonreduktimin
reduktimine etrashësisë
trashësisësësë
shtresës
shtresësizoluese
izoluesepër
përtëtënjëjtën
njëjtëntermotermoizolim
izolim(përfitim
(përfitimnënësipërfaqe)
sipërfaqe)
ose
ose
→→ kursim
kursimi lartë
i lartëe eenergjisë
energjisëpër
përngrohje
ngrohje
për
përtëtënjëjtën
njëjtëntrashësi
trashësishtrese
shtreseizoluese
izoluese

625
625
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Indormacion
Indormacionmë
mëtëtëdetajuar
detajuari gjeni
i gjeninënë
prospektin
prospektinteknik
teknikKnauf:
Knauf:
■■W61
W61Suva
Suvae ethatë
thatëdhe
dheveshje
veshjee emurit
murit
me
mekonstruksion
konstruksionKnauf
Knauf
■■K733
K733Knauf
KnaufInTherm
InTherm

■■Format
Formati manovrueshëm
i manovrueshëm- i- disponueshë
i disponueshënënë
lartësinë
lartësinëe eambjentit
ambjentitdhe
dhegjerësi
gjerësi625
625mm
mm- ideale
idealepër
përtututransportuar
transportuarnënëshkallët
shkallëte eobjektit
objektit
■■Manovrohet
Manovrohetnga
nganjë
njënjeri
njeri
■■Vendoset
Vendosetnënëgjatësi
gjatësidhe
dhetërthorazi
tërthorazi
Trashësitë
Trashësitëe eshtresës
shtresësizoluese:
izoluese:
■■4040mm
mmdhe
dhe6060mm
mm+ +pllakë
pllakëgipsi
gipsi12,5
12,5mm
mm

Elementë
Elementëtëtëveçantë
veçantë
Pykë
PykëKnauf
KnaufInTherm
InTherm

= =0,030
0,030W/(mK)
W/(mK)
për
përbashkimet
bashkimete etavanit
tavanittëtësoletës
soletësnënëmurin
murine ejashtëm
jashtëm
400
400
1.01.0
0000

Pllakë
Pllakëpëpëshpatullime
shpatullimeKnauf
KnaufInTherm
InTherm
= =0,025
0,025W/(mK)
W/(mK)

800
800

3
3

Një
Njëoptimizim
optimizimreferuar
referuarmbrojtjes
mbrojtjesnga
ngalagështia
lagështia
sipas
sipaskushteve
kushteveklimaterike,
klimaterike,pllaka
pllakatermike
termike
Knauf
KnaufInTherm
InThermparaqitet
paraqitetme
meshtresën
shtresëne e
integruar
integruar avull-frenuese.
avull-frenuese. Për
Për rastet
rastet e-epërdorimit
përdorimittëtëpërmendura
përmenduranënëtabelën
tabelëne efaqes
faqes
35,
35,pllakat
pllakattermike
termikeoptimizohen
optimizohenme
mendihmën
ndihmën
e e qëndrueshmërisë
qëndrueshmërisë nga
nga difuzioni.
difuzioni. Kjo
Kjo
qëndrushmëri
qëndrushmëri është
është kaq
kaq e e madhe,
madhe, saqë
saqë
rastet
rastete ekondesimit
kondesimitbrenda
brendasecilit
secilitelement
element
konstruktivë
konstruktivë tëtë jashtëm
jashtëm gjatë
gjatë një
një rrymë
rrymë
difuzioni
difuzioni(nga
(ngabrenda
brendapër
përjashtë)
jashtë)tëtëeleminoeleminohen
hennënëmënyrë
mënyrëtëtësigurtë.
sigurtë.Nga
Ngaana
anatjetër,
tjetër,
ndikimi
ndikimii ifrenimit
frenimittëtëavullit
avullitështë
ështëvendosur
vendosur
mjaftueshmërisht
mjaftueshmërishtulët
ulëtnënëmënyrë
mënyrëqëqëtëtëmos
mos
kemi
kemigrumbullim
grumbullimtëtëlagështirës
lagështirësnënëelementin
elementin
konstruktiv,
konstruktiv,pra
pratëtëmundësohet
mundësohetnjë
një“tharje”
“tharje”
nga
ngaambjenti
ambjentii brendshëm.
i brendshëm.

Brinja
Brinjaballore
ballore

40
40
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Nëpërmjet
Nëpërmjetshtimit
shtimittëtëgrafitit
grafititdhe
dheshpërndarjes
shpërndarjes
tëtënjëtrajtshme
njëtrajtshmetëtëtijtijnënëmatricë,
matricë,një
njëpjesë
pjesëe e
mirë
mirëe errezatimit
rrezatimittermik
termikreflektohet
reflektohetdhe
dheabsorabsorbohet.
bohet.Kjo
Kjopjesë
pjesënuk
nukhumbet
humbetnënëformën
formëne e
energjisë
energjisëtermike,
termike,rrjedhja
rrjedhjatermike
termikezvogëlohet
zvogëlohet
nëpërmjet
nëpërmjet shtresës
shtresës izoluese.
izoluese. Kështu
Kështu
polisteroli
polisteroliEPS
EPS“gri”
“gri”manifeston
manifestonnjë
njëpërçueshpërçueshmëri
mëritermike
termikemë
mëtëtëvogël
vogëlsesesasapolisteroli
polisteroliEPS
EPS
“i “ibardhë”
bardhë”dhe
dheveçanërisht
veçanërishtpërshtatet
përshtatetpër
për
termoizolim
termoizolimtëtëlartë.
lartë.Kjo
Kjoreflektohet
reflektohetpërmes
përmes
një
njëkursimi
kursimiefektiv
efektivtëtëenergjisë
energjisëpër
përngrohje
ngrohjepër
për
tëtënjëjtën
njëjtëntrashësi
trashësitëtështresës
shtresësizoluese
izolueseapo
apo
humbjeve
humbjevetëtëpakta
paktatëtësipërfaqes
sipërfaqessësëshfrytëshfrytëzueshme
zueshmepër
përshkak
shkaktëtëtrashësisë
trashësisësësëvogël
vogëltëtë
shtresës
shtresësizoluese
izoluesepër
përtëtënjëjtën
njëjtënnivel
niveltermik.
termik.
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5
5

EEveçanta
veçantaqëndron
qëndrontek
tekpërmbajtja
përmbajtjae egrafitit
grafititnënë
materialin
materialine epolisterolit.
polisterolit.KyKyadititiv
adititivi ijep
jep
materialit
materialitizolues
izoluesjojovetëm
vetëmngjyrën
ngjyrënkarakteriskarakteristiktikgri,
gri,por
porkujdeset
kujdesetgjithashtu
gjithashtuqëqëkarakteristikarakteristikat
kattermike
termiketëtëmaterialit
materialittëtëndryshojnë
ndryshojnëpozitivisht
pozitivisht
nënëkohë.
kohë.

2.500
2.500

SiSishtresë
shtresëizoluese
izoluesebëhet
bëhetfjalë
fjalëpër
përpolisterol
polisterol
EPS
EPStermikisht
termikishti ioptimizuar.
optimizuar.Lënda
Lëndae eparë
parë
është
ështëe enjëjtë
njëjtëme
meatë
atëtëtëpolisterolit
polisterolitEPS
EPS
normal.
normal.Një
Njëklasifikim
klasifikimsipas
sipasnormës
normëssësë
produktit
produktitështë
ështëkështu
kështui mundur
i mundur(shiko
(shikokapitull
kapitull
7,7,faqe
faqe42).
42).

Brinja
Brinjagjatësore
gjatësore

Ndërtimi
Ndërtimii veçantë
i veçantëi seksionit
i seksionittëtëbrinjëve
brinjëveme
me
shkallëzim
shkallëzimvetëm
vetëmnga
nganjëra
njëraanë
anëgaranton,
garanton,qëqë
shtresa
shtresaizoluese
izoluesetëtëjetë
jetëgjithnjë
gjithnjëe ebashkuar
bashkuar
hermetikisht.
hermetikisht.Kështu
Kështukryhet
kryheteleminimi
eleminimiefektiv
efektiv
i iurave
uravetermike.
termike.Fuga
Fugakrijohet
krijohetgjithnje
gjithnjenënë
shtresën
shtresëne esipërme,
sipërme,pra
pranënështresën
shtresëne epllakës
pllakës
sësëgipsit.
gipsit.Ajo
Ajoështë
ështëaqaqe emadhe,
madhe,qëqëtëtë
mundësojë
mundësojënjë
njëstukim
stukimoptimal
optimalhermetikisht
hermetikishttëtë
vazhdueshëm.
vazhdueshëm.Pavarsisht
Pavarsishtnga
ngakjokjoteknike
teknikee e
veçantë
veçantëteknike
teknikefuge,
fuge,pllakat
pllakattermike
termikeKnauf
Knauf
InTherm
InThermpërpunohen
përpunohensisitëtëgjitha
gjithapllakat
pllakate e
tjera
tjeratëtëzakonshme.
zakonshme.

10 / 20
10 / 20

Pllakë
Pllakëtermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm
Pllaka
Pllakatermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InThermpërbëhet
përbëhetnga
nga
një
njëpllakë
pllakëgipsi,
gipsi,një
njështresë
shtresëizoluese
izoluesedhe,
dhe,nënë
rast
rast sese nevojitet
nevojitet nga
nga një
një shtresë
shtresë
avull-difuzuese
avull-difuzuesesisishtresë
shtresëe endërmjetme.
ndërmjetme.

Dimens.nënëmm
mm
Pllakat
Pllakattermike
termikeKnauf
KnaufInTherm
InTherm Dimens.

1.21.2
5050

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Produkte
Produkte

Elementë
Elementëtëtëgatshëm
gatshëmpër
përdysheme
dyshemeKnKn
auf
aufBrio
Brio

Përçueshmëria
Përçueshmëriatermike
termike λRλW/(mK)
W/(mK)
R

Knauf
KnaufBrio
Brioështë
ështënjë
njësistem
sistempër
përdysheme
dyshemetëtë
Knauf
KnaufBrio
Brio
0,38
0,38
thatë,
thatë,e ecila
cilapërmirëson
përmirësonefektivisht
efektivishtnjëkohënjëkohëPllakat
PllakatKnauf
KnaufTUB
TUB
0,21
0,21
sisht
sishtmbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri
zjarridhe
dhezëizolimin
zëizolimine e
EPS
EPS
0,04
0,04
zonës
zonëssësëdyshemesë.
dyshemesë.Elementët
Elementëte endërtundërtuara
aranënëmënyrë
mënyrëhomogjene
homogjeneprej
prejfibër-gipsi
fibër-gipsi
Fibër
Fibërdruri
druriWF
WF
0,055
0,055
nënëtrashësi
trashësi1818mm
mmapo
apo2323mm
mmjanë
janëtëtëpapa
Mbushje
Mbushjee ethatë
thatëpër
përdysheme
dyshemeKnauf
KnaufPAPA
0,23
0,23
djegshme
djegshme(klasa
(klasae ematerialit
materialittëtëndërtimit
ndërtimit
Knauf
KnaufEPO-Leicht
EPO-Leicht
0,07
0,07
A1).
A1).Me
Megjerësinë
gjerësinëe etyre
tyreprej
prej600
600mm
mmdhe
dhe
Përmajtjen
majtjene edyshemesë
dyshemesëme
mengrohje
ngrohjeme
meElementët
ElementëtBrio
Briotëtëvendoset
vendosetλ10
λ10= =0,30
0,30W/(mK)
W/(mK)
gjatësi
gjatësi1200
1200mm,
mm,ato
atoofrojnë
ofrojnënjë
njëformat
formattëtë Për
manovrueshëm
manovrueshëmdhe
dhenjë
njëpeshë
peshëtëtëvogël
vogëlqëqë
nënëvarësi
varësitëtëtrashësisë
trashësisëvarion
varion2222dei
dei2828
kg/m².
kg/m².Për
Përmë
mëtepër
tepërshkallzimi
shkallzimii ibrinjëve
brinjëve
prej
prej3535mm
mmtëtëgjërë,
gjërë,mundëson
mundësonnjë
njëmontim
montim
tëtëthjeshtë
thjeshtëtëtësigurtë
sigurtëdhe
dheperfekt.
perfekt.Çdo
Çdo
element
elementngjitet
ngjitetme
menjëri
njëritjetrin
tjetrindhe
dhemë
mëpas
pas
fiksohet
fiksohetme
mevida
vidaose
osekapëse.
kapëse.Knauf
KnaufBrio
Brio
mund
mund tëtë montohet
montohet gjithashtu
gjithashtu edhe
edhe nënë
tualet,
tualet,apo
apombi
mbidyshemetë
dyshemetëme
mengrohje
ngrohjedhe
dhe
përshtaten
përshtatenpër
përtëtëgjitha
gjithashtresat
shtresate esipërme
sipërme
tëtëdyshemesë.
dyshemesë.

Informacion
Informacionmë
mëtëtëdetajuar
detajuare egjeni
gjeninënë
prospektin
prospektinteknik:
teknik:
F12Knauf
KnaufDyshemetë
Dyshemetëmemeelementë
elementëtëtëgatshëm
gatshëm
■■F12

Dysheme
Dyshememe
meelementë
elementëtëtëgatshëm
gatshëm

Knauf
KnaufBrio
Brio

Paraqitja
Paraqitjaskematike
skematike- e- epashkallzuar
pashkallzuar

F126
F126Knauf
KnaufBrio-Elemente
Brio-Elemente

Dimensioni
Dimensioni
elementit
elementit

Trashësia
Trashësia
totale
totale

mm
mm

mm
mm

DD
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Dimesioni:
Dimesioni:600
600/ 1200
/ 1200mm
mm

600
600

DD

Brio
Brio1818
Fibër-gipsi
1818Fibër-gipsi

1818

Fibër-gipsi
2323Fibër-gipsi

2323

Brio
Brio2323

1200
1200

F127
F127Knauf
KnaufBrio-Element
Brio-Elementtermik
termik

Dimensioni:
Dimensioni:600
600/ 1200
/ 1200mm
mm

Brio
Brio1818WF
WF
DD
Brio
Brio1818EPS
EPS
600
600

Elemente
Elementetëtëgatshme
gatshmetermikë
termikëpër
për
dysheme
dyshemeKnauf
KnaufBrio
BrioWF
WF
Elementët
Elementëttermikë
termikëpër
përdysheme
dyshemeKnauf
KnaufBrio
Brio
WF
WFpërbëhen
përbëhennga
ngapllaka
pllakafibër-gipsi
fibër-gipsi1818mm
mm
ose
ose2323mm
mmtëtëtrasha
trashatëtëngjitura
ngjiturame
menjë
një
pllakë
pllakëizoluese
izolueseprej
prejfibër-druri.
fibër-druri.NëNërast
rastsese
kërkohet
kërkohetzëizolim
zëizolimkomfort
komfortapo
apokerkesa
kerkesatëtë
larta
lartanënëmbrojtjen
mbrojtjennga
ngazjarri
zjarritëtësoletës,
soletës,
sistemi
sistemii dyshemeve
i dyshemevetëtëgatshme
gatshmeKnauf
KnaufBrio
Brio
WF
WFofron
ofronperformancën
performancënmë
mëtëtëlartë
lartëpër
për
lartësi
lartësitëtëvogël
vogëldyshemeje.
dyshemeje.Elementët
Elementëtkanë
kanë
gjithashtu
gjithashtunjë
njëshkallëzim
shkallëzim3535mm
mmtëtëgjerë
gjerë
dhe
dhe sësë bashku
bashku me
me formatin
formatin e e
manovrueshëm
manovrueshëmme
megjerësi
gjerësi600
600mm
mmdhe
dhe
gjatësi
gjatësi1200
1200mm,
mm,mundësojnë
mundësojnënjë
njëmontim
montim
tëtësigurtë
sigurtëdhe
dheperfekt.
perfekt.
Elemetet
Elemetettermikë
termikëKnauf
KnaufBrio
BrioWF
WFmund
mundtëtë
montohen
montohengjithashtu
gjithashtuedhe
edhenënëtualet,
tualet,apo
apo
mbi
mbidyshemetë
dyshemetëme
mengrohje
ngrohjedhe
dhepërshtaten
përshtaten
për
për tëtë gjitha
gjitha shtresat
shtresat e e sipërme
sipërme tëtë
dyshemesë.
dyshemesë.

1200
1200

Brio
Brio2323WF
WF

Fibër-gipsi
1818Fibër-gipsi
++
WF
WF
1010(fibër-druri)
(fibër-druri)

2828

Fibr-gipsi
1818Fibr-gipsi
3838
++
EPS
EPS
2020(ePolisterol
(ePolisteroli ekspanduar)
i ekspanduar)

Fibër-gipsi
2323Fibër-gipsi
++
WF
WF
1010(fibër-druri)
(fibër-druri)

3333

9595

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- brenda:
- brenda:Produkte
Produkte

TëTëndihesh
ndiheshmirë
mirënën
nënçati
çati
Mendimi
Mendimipër
përnjë
njëmabjent
mabjentbanimi
banimime
mepamje
pamje
nga
ngayjet
yjetnënëqiell
qiellshpesh
shpeshfshihet
fshihetmenjëherë
menjëherë
kur
kurkujton
kujtonnxehtësinë
nxehtësinëgjatë
gjatëmuajve
muajvetëtëverës.
verës.
Ndërkohë
Ndërkohëqeqegjatë
gjatëmuajve
muajvetëtëverës,
verës,nënëditët
ditët
e enxehta
nxehtaduhet
duhettëtëdurohen
durohentemperatura
temperaturatëtë
larta,
larta,nënëmuajt
muajte edimrit
dimritnënëtëtëkundërtën
kundërtën
kërkohet
kërkohetharxhim
harxhimi imadh
madhenergjie
energjiepëpëtëtë
ngrohur
ngrohurkatin
katinnën
nënçati.
çati.
Duke
Dukepasur
pasurparasysh
parasyshkëto
këtorrethana,
rrethana,është
është
shumë
shumëe eqartë
qartëcfarë
cfarëkërkesash
kërkesashpër
përnjë
një
termoizolim
termoizolimtëtëdrejtë,
drejtë,dimensional
dimensionalduhet
duhettëtë
plotësojë
plotësojëndërtimi
ndërtimii inën
nënçatisë.
çatisë.Ajo
Ajoduhet
duhet
nga
nganjëra
njëraanë
anëtëtëmbrojë
mbrojënga
nganxehtësia
nxehtësia
djegëse
djegësee everës,
verës,dhe
dhenga
ngaana
anatjetër
tjetërtëtëruaj
ruaj
nxehtësinë
nxehtësinënënëditët
ditëte eftohta,
ftohta,nënëmënyrë
mënyrëqëqë
temperatura
temperaturaoptimale
optimalee eambjentit
ambjentittëtëruhet
ruhet
papaharxhim
harxhimmë
mëtëtëmadh
madhtëtënxehtësisë.
nxehtësisë.
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Izolim
Izolimme
mesistem
sistem
Për
Përrehati
rehatitëtëlartë
lartëbanimi
banimidhe
dheizolim
izolimoptimal
optimal
kombinohen
kombinohen komponentët
komponentët e e sistemit
sistemit
izolues
izolues hermetike
hermetike tëtë Knauf
Knauf Insulation.
Insulation.
Sepse
Sepsevetëm
vetëmhermetizimi
hermetizimii iajrit
ajritgaranton
garanton
funksionalitetin
funksionalitetine eizolimit
izolimitpër
për shumë
shumë
dhjetë
dhjetëvjeçarë
vjeçarë! !
Llogaritësi
LlogaritësiEnEV
EnEV
Për
Përtëtëverifikuar
verifikuarkërkesat
kërkesatsipas
sipasnevojës
nevojës
EnEV
EnEVsisindihmë
ndihmëgjatë
gjatëprojektimit
projektimitvijnë
vijnënënë
ndihmë
ndihmëprograme
programellogaritëse
llogaritëseme
mepagesë.
pagesë.
Knauf
KnaufInsulation
Insulationvevenënëdispozicion
dispozicionsisinjë
një
instrument
instrumenttëtëdobishëm
dobishëmsisindihmësë
ndihmësëgjatë
gjatë
projektimit
projektimit www.enev-rechner.de.
www.enev-rechner.de. (për
(për
vertetimin
vertetimine eizolimit
izolimittëtëbrendshëm
brendshëmkëshillokëshillohet
hetnjë
njëllogaritje
llogaritjesimulative
simulativee engrohtësisë
ngrohtësisë
dhe
dhelagështirës.
lagështirës.

Produkte
Produktepër
përndërtimin
ndërtimine eçatisë:
çatisë:
Përparësitë
Përparësitëe esistemeve
sistemeveizoluese-hermetike
izoluese-hermetike
■■Thermolan
ThermolanUNIFIT
UNIFITTITI135
135UU
Knauf
KnaufInsulation
Insulation
Lesh
Leshxhami
xhaminënërrul
rrulpër
përizolimin
izoliminndërmjet
ndërmjet
■■Klimë
Klimëe ekënaqshme
kënaqshmee eambjentit
ambjentitpër
përkosto
kosto
binarëve
binarëvetëtëçatisë
çatisë
tëtëulta
ultatëtëenergjisë
energjisë
■■Thermolan
ThermolanUNIFIT
UNIFITTITI140
140UU
■■Mbrojtje
Mbrojtjenga
ngalagështia
lagështia
Lesh
Leshxhami
xhaminënërrul
rrulpër
përizolimin
izoliminndërmjet
ndërmjet
■■Përmirësim
Përmirësimi termoizolimit
i termoizolimit
binarëve
binarëvetëtëçatisë
çatisë
■■e eçertifikuar
çertifikuarpër
për5050vjet
vjetjetëgjatësi
jetëgjatësi
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■■Thermolan
ThermolanTITI435
435UU
Lesh
Leshxhami
xhamipër
përizolim
izolimekstra
ekstranën
nënbinarët
binarët
e eçatisë
çatisë
■■Sisteme
Sistemeisoluese-hermetike
isoluese-hermetikeKnauf
KnaufInsulation
Insulation
për
përkrijimin
krijimine embështjelljes
mbështjelljeshermetike
hermetiketëtëobjektit
objektit

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizimmodernizim-brenda:
brenda:Produkte
Produkte

Pllakë
Pllakëpër
përtavanin
tavanine ebodrumit
bodrumitKnauf
KnaufTherm
Therm
Mënyra
Mënyramë
mëe eshpejtë
shpejtëdhe
dhemë
mëe eleverdisleverdisshme
shmepër
përizolimin
izolimine etavanit
tavanittëtëbodrumit
bodrumit
është
është aplikimi
aplikimi i i pllakave
pllakave Knauf
Knauf Therm.
Therm.
Pllaka
Pllaka është
është e e përbërë
përbërë prej
prej polisteroli
polisteroli
(përçueshmëria
(përçueshmëria termike
termike 0,0040
0,0040 W(m/K)
W(m/K)
ose
ose0,035
0,035W/(mK)),
W/(mK)),kakanjë
njëshkallëzim
shkallëzimsisidhe
dhe
një
njëprerje
prerjenënëtëtëgjithë
gjithëbrinjën
brinjënballore
balloredhe
dhe
prodhohet
prodhohetnënëdimension
dimension975
975mm
mmx x475
475mm.
mm.
Trashësitë
Trashësitëe epreferuara
preferuarajanë
janë4040mm,
mm,5050mm
mm
dhe
dhe6060mm.
mm.
Përpunimi:
Përpunimi: Pllakat
Pllakat izoluese
izoluese ngjiten
ngjiten nënë
tavanin
tavanine ebodrumit
bodrumitose
osefiksohen
fiksohenme
meupa
upanënë
beton.
beton.

Izolim
Izolimpër
përdysheme
dyshemee enënçatisë
nënçatisëKnauf
KnaufTherm
Therm
Izolimi
Izolimi i i dyshemesë
dyshemesë sësë nënçatisë
nënçatisë Knauf
Knauf
Therm
Therm përbëhet
përbëhet prej
prej pllakave
pllakave izoluese
izoluese
polisteroli
polisterolii icilësisë
cilësisëKnauf
KnaufTherm
ThermEPS
EPS040
040
DEO
DEOose
oseKnauf
KnaufTherm
ThermEPS
EPS035
035DEO
DEOdhe
dhe
sipas
sipasdëshirës
dëshirëssësëtrashësisë
trashësisësësështresës
shtresës
izoluese,
izoluese,mund
mundtëtëvendoset
vendosetnënënjë
njëose
osedydy
shtresa.
shtresa.
Madhësia
Madhësiastandarte
standartee epllakës
pllakësështë
është1000
1000mm
mm
x x500
500mm
mm(brinjë
(brinjëtëtëshkallëzuara).
shkallëzuara).Izolimi
Izolimii i
dyshemesë
dyshemesënënçati
nënçatiKnauf
KnaufTherm
Thermofrohet
ofrohetnënë
trashësitë
trashësitësipas
sipasdëshirës
dëshirësnga
nga4040mm
mmderi
deri200
200
mm.
mm.
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Për
Përtëtëplotësuar
plotësuarkërkesat
kërkesate erregullores
rregulloressësë
. .duhet
kursimit
kursimittëtëenergjisë,
energjisë,
duhettëtëzgjidhet
zgjidhetnjë
një
trashësi
trashësimë
mëe emadhe
madhesese120
120mm.
mm.

Udhëzim
Udhëzim
Për
Për tëtë siguruar
siguruar kalueshmëri
kalueshmëri tëtë
vazhdueshme
vazhdueshmembi
mbipllakën
pllakënizoluese
izoluesemund
mund
tëtështrohet
shtrohetmbi
mbitëtëpsh.
psh.një
njëelement
elementKnauf
Knauf
Brio,
Brio,e ecila
cilae ebën
bëndyshemenë
dyshemenëtëtëshfrytëzueshfrytëzueshme.
shme.

Produkte:
Produkte:
■■Pllakë
Pllakëpër
përtavanin
tavanine ebodrumit
bodrumitKnauf
KnaufTherm
Therm
Dimensioni:
Dimensioni:975
975mm
mmx x475
475mm
mm
Trashësitë
Trashësitëe edisponueshme:
disponueshme:
4040mm,
mm,5050mm,
mm,6060mm
mm

■■Izolim
Izolimi dyshemesë
i dyshemesënënçati
nënçatiKnauf
KnaufTherm
Therm
Dimensioni
Dimensionistandart:
standart:1000
1000mm
mmx x500
500mm
mm
Trashësitë
Trashësitëe edisponueshme:
disponueshme:
4040mm
mmderi
deri200
200mm
mm

9797

Termoizolim
Termoizolimdhe
dhemodernizim
modernizimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizimmodernizim-jashtë:
jashtë:sisteme
sisteme

Termoizolim
Termoizolim- sistemet
- sistemettermike
termike
Termoizolim
Termoizolimi mirë
i mirëështë
ështënjë
njëfaktor
faktorkryesor
kryesor
për
përnjë
njëndërtim
ndërtimme
meeficiencë
eficiencëtëtëenergjisë.
energjisë.
Edhe
Edhe ndërtesat
ndërtesat e e vjetra
vjetra duke
duke zgjedhur
zgjedhur
sistemet
sistemete eduhura
duhuramund
mundtëtëarrijnë
arrijnëvlera
vleratëtë
mira
miraenergjie.
energjie.

MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE- kështu
- kështuquhet
quhetteknika
teknikae e
sistemit
sistemittonë
tonëpionier
pionierpër
përsistem
sistemeficient
eficient
termoizolues.Ky
termoizolues.Ky sistem
sistem kombinon
kombinon nënë
mënyrë
mënyrëperfekte
perfektekomponentët
komponentëtduke
dukefilluar
filluar
nga
ngabashkimet
bashkimete exokelit
xokelitme
meura
uratermike
termike
tek
tekpllakat
pllakatizoluese
izoluesetetefasadës
fasadëse ederi
deritete

Sistemet
Sistemet

MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTE- standarte
- standarte
- Fasada
- Fasadastandarte
standarte- -

Karakteristikat
Karakteristikat

■■Redukton
Reduktonkostot
kostote eenergjisë
energjisë
■■Realizon
Realizonrehati
rehatipërmes
përmessipërfaqeve
sipërfaqevetëtë
ngrohta
ngrohtanënëpjesën
pjesëne ebrendshme
brendshme
tëtëmurit
murittëtëfasadës
fasadës
■■Mbron
Mbronekstra
ekstrafasadën
fasadënnga
ngajashtë
jashtë
nga
ngakushtet
kushtetatmosferike
atmosferike

Ndërtimi
Ndërtimi
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suvaja
suvajapërfundimtare.
përfundimtare.
Sistemi
Sistemiofron
ofronjojovetëm
vetëmtermoizolim
termoizolimshumë
shumë
efikas
efikaspor
poredhe
edhenjë
njëdesign
designbindës
bindësnga
ngaana
ana
vizuale
vizuale- -pra
prakombinim
kombinimperfekt
perfekti funksionit
i funksionit
dhe
dheestetikës.
estetikës.

WARM-WAND
WARM-WAND- Energji
- Energji
- Fasadë
- Fasadëqëqëkursen
kursenmë
mëshumë
shumë- ■■Kursen
Kursendukshëm
dukshëmdhe
dhenënëmënyrë
mënyrë
efikase
efikasekostot
kostote eenergjisë
energjisë
■■Me
Mefaktor
faktorrehatie
rehatietëtëlartë
lartëpër
përshkak
shkaktëtë
termoizolimit
termoizolimittëtëlartë
lartë
■■Veçanërisht
Veçanërishtjetëgjatë
jetëgjatëpër
përshkak
shkaktëtë
kompenentëve
kompenentëvetëtëkombinuar
kombinuarmirë
mirë

WARM-WAND
WARM-WANDDuo
Duo
- Fasadë
- Fasadëe emodernizuar
modernizuar- ■■Modernizim
Modernizimoptik
optikdhe
dheenergjitik
energjitik
i elementëve
i elementëvekonstruktivë
konstruktivëekzistues
ekzistues
■■Ngritja
Ngritjae evlerës
vlerëssësëobjektit
objektitpër
përshkak
shkaktëtë
termoizolimit
termoizolimitaktual
aktual
■■Teknikë
Teknikësistemi
sistemiperfekte
perfektee ekombinuar
kombinuarpër
për
tutupërdorur
përdorurtetefasadat
fasadate evjetra
vjetra

11

11

22

22

11

33

33

22

44

44

33

55

55

44

66

66

55

77

77

66
77

Komponentët
Komponentëte esistemit
sistemit
1 1 Llaç
Llaçngjitës
ngjitës

Llaç
Llaçstandart
standartpër
përngjitje
ngjitjedhe
dhearmim
armim

2 2 Material
Material
izolues
izolues

® ®
Standard/
Standard/
Styropor
Styropor
® ®
Styropor
Styropor
SunJa
SunJa

3 3 Llaç
Llaçarmues
armues

Llaç
Llaçstandart
standartpër
për
ngjitje
ngjitjedhe
dhearmim
armim

4 4 Armimi
Armimi
5 5 Paratrajtim
Paratrajtim

SM
SM700
700/ SM
/ SM700
700Naturweiß
Naturweiß/ Lustro
/ Lustro

SKSK750
750/ Duo-Kleber
/ Duo-Kleber

® ®
Styropor
Styropor
Polimell
Polimell/ /
® ®
Styropor
Styropor
Nut&Feder
Nut&Feder

® ®
Styropor
Styropor
Nut&Feder
Nut&Feder

Pastol
Pastol

SM
SM700
700/ SM
/ SM700
700Naturweiß
Naturweiß/ Lustro
/ Lustro

SM
SM700
700/ SM
/ SM700
700Naturweiß
Naturweiß/ Lustro
/ Lustro

Rrjet
Rrjetarmuese
armuese
standarte
standarte

Pastol
Pastol
Rrjet
Rrjetarmuese
armuese

Rrjetë
Rrjetëarmuese
armuese

Rrjetë
Rrjetëarmuese
armuese

(astar
(astarkuarc)
kuarc)

jojoe enevojshme
nevojshme

(astar
(astarkuarc)
kuarc)

(astar
(astarkuarc)
kuarc)

Noblo
Noblo/ Noblo
/ Noblolight
light/ /
Rolls
Rolls/ Conni
/ Conni*)*)/ mak
/ mak3 3**)**)

Noblo
Noblo/ Noblo
/ Noblolight
light/ /
Rolls
Rolls/ Conni
/ Conni*)*)/ mak
/ mak3 3**)**)

Siliconharz-EG-Farbe
Siliconharz-EG-Farbe/ /
Autol
Autol/ Fasadol
/ Fasadol

Bojë
BojëSiliconharz-EG
Siliconharz-EG/ /
Autol
Autol/ Fasadol
/ Fasadol

Z-33.41-81
Z-33.41-81(e(engjitur)
ngjitur)
Z-33.43-82
Z-33.43-82(e(engjitur
ngjiturdhe
dhee efiksuar)
fiksuar)

Z-33.49-981
Z-33.49-981(dyfish)
(dyfish)

6 6 Suva
Suva
SPSP260
260/ RP
/ RP240
240/ /
përfundimtare
përfundimtare Conni
Conni*)*)

Conni
Conni
Kati
Kati
Addi
Addi

7 7 Boja
Boja

SiliconharzSiliconharzEG-Farbe
EG-Farbe

Leja
Leja

Z-33.41-81
Z-33.41-81(e(engjitur)
ngjitur)
Z-33.43-82
Z-33.43-82(e(engjitur
ngjiturdhe
dhee efiksuar)
fiksuar)

BojaSiliconharz-EG-Farbe
Siliconharz-EG-Farbenuk
nukështë
ështëe edomosdoshme
domosdoshmembi
mbiConni
Conni**)**)Gjatë
Gjatëpërdorimit
përdorimite emaks.
maks.3,3,duhet
duhettëtëpërdoret
përdoretsi sisuva
suvae eposhtme
poshtmeLustro
Lustropër
përsuva
suvame
megërvishtje
gërvishtje
9898 *) *)Boja

Modernizim
Modernizimdhe
dhetermoizolim
termoizolimme
meKnauf
Knauf
Sugjerime
Sugjerimepër
përmodernizim
modernizim- jashtë:
- jashtë:Sisteme
Sisteme

MUR
MURI NGROHTE
I NGROHTEPlus
Plus
- Fasadë
- Fasadëmbrojtëse
mbrojtëse- -

WARM-WAND
WARM-WANDNatyrë
Natyrë
- Fasadë
- Fasadënatyrale
natyrale- -

WARM-WAND
WARM-WANDQeramike
Qeramike
- Fasadë
- Fasadëmasive
masive- -

■■Mbrojtje
Mbrojtjee elartë
lartënga
ngazjarri
zjarripër
përshkak
shkak
tëtëaftësisë
aftësisësësëmos-djegjes
mos-djegjes
■■Mure
Muretëtëngrohta
ngrohtadhe
dhenjënjëklimë
klimëoptimale
optimale
e eambjentit
ambjentit
■■Qetësi
Qetësidhe
dherelaks
relaksnëpërmjet
nëpërmjet
zëziolimit
zëziolimitekstra
ekstra

■■Material
Materializolues
izoluesnatyral
natyralnënëkombinim
kombinimme
me
produkte
produktetëtëgarantuara
garantuara
■■Faktor
Faktormë
mëi lartë
i lartërehatie
rehatiepër
përshkak
shkaktëtëtermotermoizolimit
izolimitnatyral
natyral
■■Sistem
Sistemi përshtatshëm
i përshtatshëmpër
përshtëpi
shtëpime
me
energji
energjitëtëulët
ulët

■■Zgjidhje
Zgjidhjespeciale
specialepër
përoptik
optiktëtëveçantë
veçantë
■■Shumë
Shumëe eqëndrueshme
qëndrueshmenga
ngakushtet
kushtetatmosferike
atmosferike
për
përshkak
shkaktëtëveshjes
veshjesme
metulla
tullaqeramike
qeramike
■■Shpenzime
Shpenzimetëtëulta
ultamirëmbajtje
mirëmbajtjedhe
dhejetëgjatë
jetëgjatë

11

11

22

22

33

33

44

44

55

55

66

66

77

77

11
22
33
44
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Veshje
Veshje
qeramike
qeramike

SM
SM700
700/ SM
/ SM700
700Naturweiß
Naturweiß/ Lustro
/ Lustro

SM
SM700
700e ebardhë
bardhënatyrale
natyrale

SM
SM700
700/ SM
/ SM700
700Naturweiß
Naturweiß/ Lustro
/ Lustro

Volamit
Volamit/ Wolle
/ Wolle/ Wolle
/ Wolleplus
plus

Diffutherm
Diffutherm

® ®
® ®
Polimell
Polimell/ Styropor
/ Styropor
Nut&Feder
Nut&Feder/ /
Styropor
Styropor
® ®
® ®
Styropor
Styropor
SunJa
SunJa/ Styropor
/ Styropor
Standard
Standard

SM
SM707000/ S/ M
SM707000NaNtautruwrewießiß/ L/ uLsutsrotro

SM
SM707000NaNtautruwrewießiß

SoScokcekle-Sl-M
SM

Rrjetë
Rrjetëarmuese
armuese

Rrjetë
Rrjetëarmuese
armuese

Rrjetë
Rrjetëarmuese
armuese

(Astar
(Astarkuarci)
kuarci)

(Astar
(Astarkuarci)
kuarci)

--

Noblo
Noblo/ Noblo
/ Noblolight
light/ /
Rolls
Rolls/ Conni
/ Conni*)*)/ mak
/ mak3 3**)**)

Noblo
Noblo/ Noblo
/ Noblolight
light/ /
Rolls
Rolls/ Conni
/ Conni*)*)/ mak
/ mak3 3**)**)

Siliconharz-EG-Farbe
Siliconharz-EG-Farbe

Siliconharz-EG-Farbe
Siliconharz-EG-Farbe

Z-33.43-82
Z-33.43-82(e(engjitur
ngjiturdhe
dhee evidhosur)
vidhosur)
Z-33.44-83
Z-33.44-83(Volamit
(Volamit040
040- e- engjitur)
ngjitur)

Z-33.47-638
Z-33.47-638(Aplikimi
(Aplikimimbi
mbikonstruksion
konstruksiondruri)
druri)
Z-33.43.931
Z-33.43.931(Aplikimi
(Aplikimimbi
mbisipërfaqe
sipërfaqeminerale)
minerale)

5-a
5-aKollë
KollëFlexkleber
Flexkleber
5-a
5-aBojak
Bojak
Pllaka
Pllakaqeramike
qeramike
Z-33.46-424
Z-33.46-424
(Veshje
(Veshjeqeramike
qeramikee engjitur)
ngjitur)

9999

Knauf
Tirana
sh.p.k
Technische
Technische
Änderungen
Änderungen
vorbehalten.
vorbehalten.
Es gilt
Es gilt
die die
jeweils
jeweils
aktuelle
aktuelle
Auflage.
Auflage.
Unsere
Unsere
Rr.
“Jeronim
DesichRada”,
Gewährleistung
Gewährleistung
bezieht
bezieht
sich
nurnur
aufauf
die die
einwandfreie
einwandfreie
Beschaffenheit
Beschaffenheit
unseres
unseres
Nd
1,Konstruktive,
H.25,
Ap.4
Materials.
Materials.
Konstruktive,
statische
statische
undund
baubau
physikalische
physikalische
Eigenschaften
Eigenschaften
vonvon
Knauf
Knauf
1017
Tirana,
ALerreicht
Systemen
Systemen
können
können
nurnur
erreicht
werden,
werden,
wenn
wenn
die die
ausschließliche
ausschließliche
Verwendung
Verwendung
Tel.: +355 42 248 714
vonvon
Knauf
Knauf
Systemkomponenten
Systemkomponenten
oderoder
vonvon
Knauf
Knauf
ausdrücklich
ausdrücklich
empfohlenen
empfohlenen
Fax.:
+355
42 257 761
Produkten
Produkten
sichergestellt
sichergestellt
ist.ist.
Verbrauchs-,
Verbrauchs-,
Mengen
Mengen
undund
Ausführungs
Ausführungs
angaben
angaben
E-mail:
info@knauf.com.al
sindwww.knauf.com.al
sind
Erfahrungswerte,
Erfahrungswerte,
diedie
im im
Falle
Falle
abweichender
abweichender
Gegebenheiten
Gegebenheiten
nicht
nicht
ohne
ohne
weiteres
weiteres
übertragen
übertragen
werden
werden
können.
können.
DieDie
enthaltenen
enthaltenen
Angaben
Angaben
entsprechen
entsprechen
Knauf
Sh.p.k.
Prishtina
unserem
unserem
derzeitigen
derzeitigen
Stand
Stand
derder
Technik.
Technik.
Es kann
Es kann
aberaber
nicht
nicht
derder
Gesamtstand
Gesamtstand
Rr.
“Sadik
Zeneli”
allgemein
allgemein
anerkannter
anerkannter
Regeln
Regeln
derder
Bautechnik,
Bautechnik,
einschlägiger
einschlägiger
Normen,
Normen,
Richtlinien
Richtlinien
3/3, Nr.2,
Dardani
undRB.
und
handwerklichen
handwerklichen
Regeln
Regeln
enthalten.
enthalten.
Diese
Diese
müssen
müssen
vomvom
Ausführenden
Ausführenden
neben
neben
10Verarbeitungsvorschriften
000
Prishtinë / Kosovë
denden
Verarbeitungsvorschriften
entsprechend
entsprechend
beachtet
beachtet
werden.
werden.
AlleAlle
Rechte
Rechte
Tel: +381 38 543 926
vorbehalten.
vorbehalten.
Änderungen,
Änderungen,
Nachdrucke
Nachdrucke
fotomechanische
fotomechanische
sowie
sowie
elektronische
elektronische
Fax:
+381
38 543
850 undund
Wiedergabe,
Wiedergabe,
auch
auch
auszugsweise,
auszugsweise,
bedürfen
bedürfen
derder
ausdrücklichen
ausdrücklichen
Genehmigung
Genehmigung
E-mail:
info
@knauf-ks.com
derwww.knauf-ks.com
der
Firma
Firma
Knauf
Knauf
GipsGips
KG,KG,
AmAm
Bahnhof
Bahnhof
7, 97346
7, 97346
Iphofen.
Iphofen.
Lieferung
Lieferung
überüber
denden
Fachhandel
Fachhandel
lt. lt.
unserer
unserer
jeweils
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