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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Pllakat Knauf
Pllakat Knauf
Llojet e pllakave

Marrë nga programi i lëvrimit Knauf
Përshkrim i shkurtër

DIN

DIN EN

Trashësia

Dimensionet

d

gjerësia

mm

Pllaka gipsi sipas DIN 18180 dhe DIN EN 520
Pllaka ndërtimi Knauf

Pllaka zjarrduruese Knauf

Pllaka masive

KNAUF Piano

KNAUF Piano F

Silentboard

Diamant

Pllakë gipsi e fortë

gjatësia
mm

Brinjë gjatësore

Klasa e mat. ndërtimor A2 (DIN 4102-4) / Sjellja ndaj zjarrit A2-s1,d0 (B)

GKB

A

GKBI

H2

GKF

DF

GKFI

DFH2

GKF

DF

GKFI

DFH2

GKB

D

GKF

DF

GKFI

DFH2

GKF

DF

GKFI

mm

Brinjët e pllakave

12,5

12,5

25

12,5

12,5

DFH2IR

1250

2000 deri 3000

1250

2000 deri 3000

1250

2000 deri 3000

1250

2000

HRAK

HRAK

625

2000 deri 2600

625

2000 / 2600

1250

2000 / 2500

1250

2000 / 2500

1250

2000

HRAK

HRAK

HRAK

12,5

625

2000 / 2500

12,5

1250

2000 / 2500

15

1250

2000 / 2500

18

625

HRK

HRAK

2500

Pllaka gipsi të armuara me cohë sipas DIN EN 15283-1 Klasa e mat. ndërtimit A1 (ABZ Z-56.413-290) / sjellja ndaj zajrrit A1

Fireboard A1

(për konstruksione A1)

-

GM-F

12,5

1250

2000

15

1250

2000

25

1250

2000

VK

GKFI: bërthama e gipsit është speciale e impregnuar ekstra kundër thithjes së lagështisë, pllaka të përshtatshme për ambjentet me lagështi
Pllaka në lartësinë e ambjentit sipas kërkesës

Diamant

Pllakë gipsi e veçantë GKFI për sisteme ndërtimi
të thatë me cilësi të lartë.
Pllakat Diamant përdoren në të gjitha ambjentet e
brendshme si veshje e sistemeve sfiduese me
kërkesa të larta në zëizolim, mbrojtje nga zjarri,
kërkesa në fortësi dhe në ambjente me lagështi të
moderuar.
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Silentboard

Pllakë zëizoluese GKF për zëizolim më të lartë
në ndërtimin e thatë.
Pllakat zëizoluese Silentboard përdoren në të
gjitha ambjentet e ndërtimit të brendshëm si
veshje e re dhe përmirësuese e sistemeve të
ndërtimit të thatë me kërkesa të mbrojtjes nga
zjarri dhe kërkesa shumë të larta në zëizolim.

Fireboard

Pllakë gipsi speciale A1 për mbrojtje më të lartë
nga zjarri.
Fireboard përdoren në sistemet e ndërtimit të
thatë. Ato ofrojnë veçanërisht zgjidhje optimale të
mbrojtjes nga zjarri.
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Shtrimi i pllakave Knauf (vizatim skematik-shembuj)

Shtrimi i pllakave horizontal + vertikal

Shtrimi i pllakave vertikal

Brinjë gjatësore

Brinjë ballore

Bashkimet e brinjëve gjatësore të zhvendosen nga njëra tjetra të paktën
me një distancë nga akset e profileve.
Në rast se nuk përdoren pllaka në gjerësinë e dhomës, brinjët ballore
të zhvendosen nga njëra tjetra të paktën 400 mm.
Gjatë veshjeve të shumëfishta brinjët ballore zhvendosen nga njëra tjetra
gjithashtu ndërmjet shtresave.
Fugat e brinjëve ballore dhe gjatësore të shtresave të mbivendosura
zhvendosen gjithashtu nga njëra-tjetra.

Shtrimi i pllakave horizontal (p.sh. W116)

Shtresa e poshtme:
Bashkimet e brinjëve ballore të zhvendosen nga njëra-tjetra të paktën
me një distancë nga akset e profileve.
Bashkimet e brinjëve gjatësore të zhvendosen nga njëra-tjetra të paktën
me një distancë nga akset e profileve.
Në rast se nuk përdoren pllaka në gjerësinë e dhomës, brinjët ballore
të zhvendosen nga njëra-tjetra të paktën 400 mm.
Zhvendosja ndërmjet shtresës së poshtme dhe së sipërme:
Brinjët ballore të shtresës së sipërme zhvendosen me një gjysëm pllake
me brinjët ballore të shtresës se poshtme.
Fugat e brinjëve ballore dhe gjatësore të shtresave të mbivendosura
zhvendosen gjithashtu nga njëra-tjetra.

Shtrimi i pllakave horizontal

Brinjë gjatësore

4

Bashkimet e brinjëve ballore të zhvendosen nga njëra-tjetra të paktën
me një distancë nga akset e profileve.
Gjatë veshjeve të shumëfishta brinjët gjatësore zhvendosen nga
njëra-tjetra të paktën 400 mm.
Fugat e brinjëve ballore dhe gjatësore të shtresave të mbivendosura
zhvendosen gjithashtu nga njëra-tjetra.
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Brinjë ballore

Gjerësia e pllakave : 625 mm
Distanca nga akset e profileve: 625 mm

Brinjë ballore

Gjerësia e pllakave : 1250 mm
Distanca nga akset e profileve: 625 mm

Brinjë gjatësore

Brinjë gjatësore

Brinjë ballore

Brinjë ballore

Gjerësia e pllakave: 625 mm (shtresa e poshtme horizontale)
Gjerësia e pllakave:: 1250 mm (shtresa e sipërme vertikale)
Distanca nga akset e profileve: 625 mm
Brinjë gjatësore

Gjerësia e pllakave: 1250 mm
Distanca nga akset e profileve: 625 mm

Bashkimet e brinjëve ballore të zhvendosen nga njëra-tjetra të paktën
me një distancë nga akset e profileve.
Brinjët gjatësore të shtresës së sipërme zhvendosen me një gjysëm pllake
me brinjët ballore të shtresës së poshtme.
Fugat e brinjëve ballore dhe gjatësore e shtresave të mbivendosura
zhvendosen gjithashtu nga njëra-tjetra.

W11 Knauf Mur me konstruksion metalik
Fiksimi i pllakave

Fiksimi i pllakave në konstruksion metalik me Vida Knauf
(depërtimi
Konstruksioni metalik
trashësi
llamarine
s
0,7
mm
Veshja me pllakë
Vidë e shpejtë

trashësi llamarine
Vidë e shpejtë

Vidë diamant

TN

Trashësi në mm

10 mm)

XTN

0,7 mm < s 2,25 mm

Vidë diamant

TB

HGP-TB

12,5

TN 3,5x25 mm

XTN 3,9x23 mm

TB 3,5x25 mm

HGP-TB 3,9x35 mm

15

-

XTN 3,9x33 mm

-

HGP-TB 3,9x35 mm

18

-

XTN 3,9x33 mm

-

HGP-TB 3,9x35 mm

TN 3,5x25 + 3,5x35 mm

XTN 3,9x23 + 3,9x38 mm

TB 3,5x25 + 3,5x45 mm

HGP-TB 3,9x35 + 3,9x55 mm

XTN 3,9x38 mm

TB 3,5x25 mm

-

TB 3,5x45 + 3,5x55 mm

XTN 3,9x55 mm

TB 3,5x45 mm

2x 12,5

1)

25 + 12,5
3x 12,5

TN 3,5x25 mm

+

TN 3,5x35 + 3,5x55 mm
1)

1)

+

TN 3,5x35 mm

+

HGP-TB 3,9x55 mm
-

+

HGP-TB 3,9x55 mm

TN 3,5x25 + 3,5x35 + 3,5x55 mm XTN 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm

TB 3,5x25 + 3,5x45 + 3,5x55 mm HGP-TB 3,9x35 + 3,9x55 + 3,9x55 mm

TN 3,5x25 + 3,5x35 mm

TB 3,5x25 + 3,5x45 mm

+

XTN 3,9x55 mm

+

HGP-TB 3,9x55 mm

1) Veshje e përzier (Pllakë Knauf + Diamant)
Gjatë veshjes me pllakën Diamant të përdoren gjithnjë vida Diamant

Distancat maksimale ndërmjet vidave (të gjitha shtresat e pllakave fiksohen)

dimens. në mm

Veshja me pllakë Shtresa 1-rë

Shtresa 2-të

Shtresa 3-të

shtresë pllake
gjerësi pllake

vertikal horizontal
1250 1250 2) 625

vertikal horizontal
1250 1250 625

vertikal horizontal
1250 1250 2) 625

shtresë 1-rë

250

shtresa 2-të

750

shtresa 3-të

750

Renditja e vidave për një zëizolim optimal
10 mm - brinjë e mbuluar me karton
15 mm - brinjë e prerë

200
610

600

250

600

500

250

200
200 3)

250

300

2) Sistem W116
3) Zbatimi me Silentboard

Shtresa e sipërme pllakë nën një shtresë pllake të fiksuar me kapëse

Vizatim skematik- dimens. në mm

E mundshme vetëm mbi Diamant
(shiko faqet 11 + 13)
Kini kujdes lartësitë e reduktuara të murit
Kini kujdes ngarkesat e reduktuara të fiksuara / peshat konsol (shiko faqet 36 + 37)
Nuk lejohet fiksimi me kapëse në profil
Nuk lejohet fiksimi me kapëse të pllakave të harkuara
Kapëset çeliku sipas DIN 18182-2:
p.sh. kapëse speciale të firmës Haubold ose Poppers-Senco
gjatësia e kapëses = 2 shtresa pllake zbritur 2 mm
Shtresa e poshtme e pllakës vidhoset (distancë më e vogël ndërmjet vidave)

Dist. maksimale ndërmjet fiksuesve
Veshja me pllakë Shtresa 1-rë
Shtresa 2-të

Zëizolim i përmirësuar

Shtresa 3-të

shtresa 2-të

250 (i vidhosur)

80 (fiksim me kapëse)

-

shtresa 3-të

750 (i vidhosur)

250 (i vidhosur)

80 (fiksim me kapëse)

Shtresë pllake vertikale / Gjerësi pllake 1250 mm

80

80

80

80

bashkimi i pllakave bashkim jo mbi profil
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80

80

80

160

80

bashkimi i pllakave - fiksimi
në të dyja krahët e profilit

Fiksimi në dy krahët e profilit

80

80

Fiksimi anash profilit
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Nënkonstruksionet

Llojet e nënkonstruksioneve metalike

Vizatime skematike - dimens. në mm

Një konstruksion metalik
:
W111 W112 W113

Dopio konstruksion metalik
W115

ose

Knauf Profil
CW 50
CW 75
CW 100
CW 125
CW 150

Knauf Profil
MW 75
MW 100

Knauf Profil UW

Knauf Profil UW

W116

Knauf Profil
CW 50
CW 75
CW 100

Knauf Profil
CW 50
CW 75
CW 100

Bashkim
me amortizim
nëpërmjet
shiritit të gomës

Bashkim me
shirita pllake gipsi

Knauf Profil UW

Knauf Profil UW

Zgjatim vertikal i profileve

CW / MW / UA 100

1000 mm

CW / UA

125

1250 mm

CW / UA

150

1500 mm

2 Profile CW- / MW të bashkuara
me një copë profili CW- / MW ekstra
Profil 1

Profil 1

copë profili
ekstra

Këshillim nga Knauf:
Të përdoren profile UA në gjatësinë e dhomës

Prerje - H (të parafabrikuara)
për kalimin e kabujve
në profilet Knauf CW- / MW

Varianti 3

Varianti 4

Profil 1

Profil 1

copë ekstra
profil UW

2 Profile UA të bashkuara
me një copë profili UA-Profil ekstra

Për profile UA
me ngarkesë
p.sh. ndërtimi i dyerve /
konstruksione mbajtëse

ü

2 Profile CW- / UA të bashkuara
me një copë profili UW ekstra

copë ekstra
profil UA

ü

Varianti 4:
Vidhimi 2x çdo profil UA me
Bullon M8
ose
Ø 4,5 mm
Vidë vetniveluese

Profil 2

ü

Darë fiksuese
nëpërmjet krimpimit

Profil 2

ü

Varianti 1 deri 3:
Në zonën e mbivendosjes profilet
perçinohen, vidhosen ose nëse është
e mundur krimpohen

m

Bashkimet e profileve vendosen në lartësi

Profil 2

Profil 2

Hapjet në profil - të parafabrikuara
Hapjet maks. në profil
Profil Knauf
Trashësia
pllakës

Hapjet në profil

CW 75 / 100 / 125 / 150

2 çdo konst. metalik

b

2x b

750 mm

Varianti 2

2x b

b

12,5 mm

b

çdo anë të murit

10

6

Hapje të vogla në numër më të madh sipas kërkesës
Hapjet mund të jenë të pajisura ekstra me hapjet
e zakonshme H
Hapje në profilet MW- ose UA në bazë të kërkesës
Copyright by Knauf Gips KG

b20

10

2x b b

500 mm

2 Profile CW- / MW të futura te njëra tjetra

m

50

CW / MW / UA 75

CW / UA

Varianti 1

m

Zgjatim i profileve
Knauf Profile
Mbivendosja? m

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik

Ndërtim i thatë me cilësi të lartë Knauf / Të dhëna dhe udhëzime për faqet vijuese / Dëshmitë
Ndërtimi i thatë me cilësi të lartë / Pllakat Knauf - ofrojnë më shumë:
Zëizolim më i mirë

Fortësia

Veshjet një-shtresore

Përdorim i thjeshtë

Nëpërmjet kombinimit të produkteve të provuara Knauf
këto sisteme ofrojnë një nivel më të lartë zëizolimi

Pllakat Diamant rrisin cilësinë dhe jetëgjatësinë
e Sistemeve Knauf gjatë përdorimit në ambjentet
që plotësojnë kërkesa të larta

Formati i vogël i pllakave Knauf, lehtëson
transportin dhe montimin e tyre

Pavarësisht veshjes një-shtresore sistemi ka karakteristika
të mira dhe njëkohësisht zvogëlon konsumin e materialit
dhe të kohës

Lartësi më të mëdha muri

Konstruksione elegante

Nëpërmjet optimizimit dhe koordinimit të
komponentëve Knauf

Përfitim në sipërfaqe të shfrytëzueshme

Qëndrueshmëri nga lagështia

Jo i djegshëm, A1

Aftësia impregnuese e pllakave mundëson
përdorimin e tyre pa problem në ambjentet me
lagështi si p.sh. në tualetet shtëpiake

Këto kërkesa në materialin ndërtimor
- pa element përbërës të djegshëm i plotëson pllaka Fireboard A1

Simbolet japin udhëzime mbi karakteristikat e veçanta / Përparësitë për sistemet specifike Knauf.
Në tabelat e faqeve vijuese, këto simbole tregojnë përparësinë e një sistemi.

Të dhëna / Udhëzime (të vlefshme për faqet 8 deri 15)
Kërkesat për shtresa izoluese (pambuk mineral)
Mbrojtja nga zjarri: jo e nevojshme shtresa izoluese
Bën përjashtim sistemi W111 me Silentboard
lejohen: shtresa izoluese që i takojnë të paktën klasës së materialit ndërtimor B2
(p.sh. Knauf Insulation Lesh guri ose xhami)
Zëizolimi: Shtresë izoluese, pambuk mineral sipas DIN EN 13162;
rezistenca ndaj rrjedhjes në drejtim gjatësor sipas DIN EN 29053: r 5 kPa • s/m²
(p.sh. Knauf Insulation Lesh guri ose xhami)
R w,R = Vlera e llogaritur e masës së vlerësuar të zëizolimit pa rrugë anësore
Vlerat e zëizolimit vlejnë vetëm kur përdoren edhe Profilet Knauf dhe kur fiksimi kryhet në përputhje me mënyrën e këshilluar
Alternativë:

Fireboard e mundshme në trashësi pllake të njëjtë

Elementët bashkues konstruktivë të ngurtë dhe mbështetës duhet të ofrojnë të paktën të njëjtën qëndrueshmëri nga zjarri
Konstruksionet sipas DIN 4102-4 janë të mundshme me materialet Knauf
Termoizolim: Vlera-U në bazë të kërkesës
Fushat e përdorimit sipas DIN 4103:
Fusha e përdorimit 1:
Mure në ambjente me grumbullime të vogla njerëzish p.sh. banesa, hotele, zyra dhe spitale përfshirë korridoret e ambjenteve të ngjashme
Fusha e përdorimit 2:
Mure në ambjente me grumbullime të mëdha njerëzish, p.sh. ambjente konferencash, shkolla, salla seminari, ekspozita, dyqane si dhe ambjente
me ndryshime në lartësi të dyshemesë 1 m (barrierë sigurie).

Dëshmitë
Sistemet Mbrojtja nga zjarri Zëizolimi (Dëshmia për zëizolimin Knauf, pjesërisht vlera të interpoluara)
Knauf Pllakë / Piano
Diamant /
Silentboard /
Knauf
ndërtimore
Pllakë zjarrduruese

W111
W112
W113
W115
W116

ABP P-3310/563/07
+
Ekspertiza
3406/659/07

ABP P-3157/4012
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Pllakë masive
Diamant

Mure 001
Mure 010

Mure 005
Mure 011

Mure 007
Mure 010

Mure 007
Mure 011

Mure 006

Mure 008

Mure 013

-

Silentboard +
Diamant

Statika (lartësitë e murit)
Pllakat Knauf

Diamant

ABP P-1568/380/09

ABP P-1405/928/10

L 028-04.10
L 003-08.10

L 003-08.10

L 019-01.09
L 027-04.10
L 028-04.10

DIN 18183 si dhe këshillimi Knauf

-

DIN 18183

Këshillimi Knauf
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Mbrojtja nga zjarri/ Zëizolimi / Të dhënat teknike
Të dhënat teknike dhe fiziko-ndërtimore

(vini re të dhënat / udhëzimet sipas faqes 7)

d
h
D
d

Klasa e
qëndrueshmërisë
nga zjarri

Vizatimi skematik

Knauf Pllakë ndërtimore
Knauf Pllakë zjarrduruese
KNAUF Piano F
Diamant
Silentboard

Veshje me pllakë çdo anë muri Pesha

Sistemi Knauf

Trash. Profili
muri

pa
shtresë
izoluese

Shtresë Knauf
izoluese Profil

Trashësi
minimale

d

mm

rreth
kg/m²

Zëizolimi R w,R

D

mm

Hapësira
Trashësi
boshe
në mur minimale

h

mm

mm

Knauf

CW

Profil
MW

dB

dB

Knauf
ndërtim
i thatë
me cilësi
të lartë

W111 Knauf mur me konstruksion metalik një konstruksion - një shtresë pllake
-

F30

ose

41

12,5

24

41

12,5

25

12,5

39

54

F60

15

35

-

12,5

24

43

44

12,5

24

43

44

12,5

25

47

48

48

80

100

75

60

12,5

30

48

49

12,5

39

57

-

F60

15

35

51

51

-

12,5

24

44

45

12,5

24

44

45

12,5

25

48

50

F30

F60

Tek veshjet me pllaka qeramike:
Veshja minimale
Dist. nga akset e profileve
12,5 mm Pllakë Knauf
417 mm
625 mm
15 mm Diamant
625 mm
18 mm Pllakë Knauf

105

125

100

80

12,5

30

50

52

12,5

39

58

-

15

35

52

52

Për mbrojtjen nga zjarri:
Brinjët ballore të mbështeten në profil (shtrimi i pllakës vertikal)
Veshja me pllakë Silentboard (shtrimi i pllakës horizontal):
si mbështetëse e fugave gjatësore tek formatet e ngushta të pllakave, pambuk mineral
(Pika e shkrirjes 1000 °C, trashësia 40 mm, dendësia 30 kg/m³)
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50

45
40

46

Dist. nga akset e profileve

8

75

30

F30

a

24

12,5

Dist. nga akset e profileve

a

12,5

130

Me pllakë Diamant 15 mm
Efiçiencë më e lartë e një konstruksioni muri i veshur
me një shtresë pllake përsa i takon teknikës së fiksimit.
Për veshjet me pllakë qeramike është e mundur
distanca nga akset e profileve 625 mm

W111 Knauf Mure me konstruksion metalik
Lartësitë e murit

Lartësitë maksimale të lejuara të murit
Profil Knauf

Trashësi llamarine 0,6 mm

CW 50

CW 75 / MW 75

CW 100 / MW 100

CW 125

CW 150

Dist. nga akset e profileve
a

mm

Fusha e përdorimit 1 dhe 2

Pllakë Knauf 12,5 mm
pa

Diamant 12,5 mm / 15 mm

me

mbrojtje nga zjarri
m

pa

mbrojtje nga zjarri
m

me

mbrojtje nga
zjarri
m

mbrojtje nga zjarri
m

625

3,20 1)

4

3,20 1)

417

3,85

4

3,85

312,5

4

4

4

625

4

4,75

4

417

4,35

5,40

4,35

312,5

4,85

5,80

4,85

625

5,10

6,55

5,10

417

5,95

7,20

5,95

312,5

6,55

7,70

6,55

625

6,65

8,30

6,65

417

7,60

8,95

7,60

312,5

8,30

9,35

8,30

625

8,20

9,65

8,20

417

9,15

9

10,20

9

312,5

9,80

9

10,65

9

1) Vetëm fusha e përdorimit 1
Lartësi më të mëdha muri me mbrojtje nga zjarri sipas kërkesës

Distanca maksimale e lejuar ndërmjet fiksuesve
Profil perimetral mbajtës (UW) të fiksuar në dysheme dhe tavan
Lartësi muri

Knauf gozhdë 6x35
(në betonarme) 1x
mm

Knauf Vidë me Knauf Vidë universale FN
1x
upë K6x35 1x 2x
mm
mm
mm

1000

1000

1000

500

6,50 1000

500

500

250

m
3
>3

bis

> 6,50 deri

12 *)

500

-

Të testohet aftësia mbajtëse e
sipërfaqes ku do të bëhet fiksimi të zgjidhet elementi fiksues i përshtatshëm (për 2 kN/m)

*) kujdes lartësitë e murit
Elementet fiksuese të profileve bashkues me muret rrethuese (CW / MW), vendosen në
distancë prej 1000 mm (të paktën 3 pika fiksuese)
Copyright by Knauf Gips KG
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W112 Knauf Mur me konstruksion metalik
Mbrojtja nga zjarri/ Zëizolimi / Të dhënat teknike
Të dhënat teknike dhe fiziko-ndërtimore

(vini re të dhënat / udhëzimet sipas faqes 7)

Klasa e
qëndrueshmërisë
nga zjarri

Vizatim skematik

Knauf Pllakë ndërtimore
Knauf Pllakë zjarrduruese
KNAUF Piano F
Pllakë masive (GKF)
Diamant
Silentboard

Veshja me pllakë çdo anë muri

d h d
D

Sistemi Knauf

W112 Knauf mur me konstruksion metalik

Pesha
pa
shtresë
izoluese

Shtresë Knauf
izoluese Profil
hapësira
boshe Trashës.
min.
në mur

Trashësi
minimale

d

mm

rreth
kg/m²

D

mm

Dist. nga akset e profileve

F120
F30

dB

dB

50

2x 12,5

45

50

2x 12,5

47

2x 12,5

55

55
57 1)

65

63 2)

Dist. nga akset e profileve

F120
F30

12,5
+
12,5
25
+
12,5

71

40

62

125

2x 12,5

45

52

53

2x 12,5

45

52

53

2x 12,5

47

55

56

55

59
61 1)

60
61 1)

65

64 2)

-

64

65

125

75
12,5
+
12,5
25
+
12,5

71

60

150

2x 12,5

45

53

54

2x 12,5

45

53

54

2x 12,5

47

56

58

2x 12,5

55

60
62 1)

62
64 1)

65

65 2)

-

66

66

150

F90

F120

53

100

50

2x 12,5

10

mm

45

F90

a

mm

CW

2x 12,5

F90

ose

h

Knauf

Profil
MW

Knauf
ndërtim
i thatë
me cilësi
të lartë

një konstruksion metalik - dy shtresa pllake

F30

a

Zëizolimi R w,R

Trash. Profil
muri

100
12,5
+
12,5
25
+
12,5

71

80

175

Për veshje me pllaka të përziera: Diamant si shtresë pëfundimtare

Alternativë e preferuar

Zëizolimi:
1) Shtresa e sipërme e fiksuar me kapëse
2) për veshjet me dy shtresa pllakë 2x 12,5 mm Silentboard: + 2 dB

Duke marrë në konsideratë aspektin ekonomik dhe efiçencën
teknike, ky është varianti me cilësinë më të lartë ndërmjet
të gjithave konstruksioneve të veshura me dy shtresa pllakë.

Copyright by Knauf Gips KG

W112 Knauf Mur me konstruksion metalik
Lartësitë e murit

Lartësitë maksimale të lejuara të murit
Knauf Profil

Fusha e përdorimit 1 dhe 2

Dist. nga akset e profileve

Pllakë Knauf 2x 12,5 mm

Diamant 2x 12,5 mm
Pllakë masive 25 mm + Diamant 12,5 mm
(shtresat e pllakave të vidhosura)

Trashësi llamarine 0,6 mm

CW 50

CW 75 / MW 75

CW 100 / MW 100

CW 125

CW 150

a

mm

pa

me

mbrojtje nga zjarri
m

mbrojtje nga zjarri
m

pa

me

mbrojtje nga
zjarri
m

mbrojtje nga zjarri
m

625

4

4,75

4

417

4

5,40

4

312,5

4,35

5,80

4,35

625

5,05

7,20

5,05

417

6

7,85

6

312,5

6,50

8,20

6,50

625

7,20

9,30

7,20

417

8,05

9,75

8,05

312,5

8,55

10

8,55

625

9,10

9

10,80

9

417

9,80

9

11,20

9

312,5

10,30

9

11,55

9

625

10,60

9

12

9

417

11,25

9

12

9

312,5

11,70

9

12

9

Shtresa e sipërme e pllakave të fiksuara me kapëset: Lartësitë e murit sipas Sistemit W111
Lartësi më të mëdha muri me mbrojtje nga zjarri sipas kërkesës

Distanca maksimale e lejuar ndërmjet fiksuesve
Profil perimetral mbajtës (UW) i fiksuar në dysheme dhe tavan
Knauf gozhdë 6x35
(në betonarme) 1x
mm

Knauf Vidë me Knauf Vidë universale FN
upë K6x35 1x 2x
1x
mm
mm
mm

1000

1000

1000

500

6,50 1000

500

500

250

Lartësi muri
m
3
>3

deri

> 6,50 deri

12

500

-

Të testohet aftësia mbajtëse e
sipërfaqes ku do të bëhet fiksimi
- të zgjidhet elementi fiksues i
përshtatshëm (për 2 kN/m)

Elementet fiksuese të profileve bashkues me muret rrethuese (CW / MW), vendosen në
distancë prej 1000 mm (të paktën 3 pika fiksuese)
Copyright by Knauf Gips KG

11

W113 Knauf Mur me konstruksion metalik
Mbrojtja nga zjarri/ Zëizolimi / Të dhënat teknike

Të dhënat teknike dhe fiziko-ndërtimore (vini re të dhënat / udhëzimet sipas faqes 7)

h
D
d

Klasa e
qëndrueshmërisë
nga zjarri

Vizatim skematik

Knauf Pllakë zjarrduruese
KNAUF Piano F
Diamant

Veshja me pllakë çdo anë muri

d

Sistemi Knauf

Pesha

Trash. Profili
murit

pa
shtresë
izoluese

Shtresë Knauf
izoluese Profil
Hapësira
Trashësi
boshe
e murit minimale

Trashësi
minimale

d

mm

rreth
kg/m²

Zëizolimi R w,R

D

mm

h

mm

mm

Knauf

CW

Profil
MW

dB

dB

Knauf
ndërtim
i thatë
me cilësi
të lartë

W113 Knauf mur me konstruksion metalik Një konstruksion metalik - tre shtresa pllake

F120

3x 12,5

65

3x 12,5

68

3x 12,5

81

58 1)
60 2)

3x 12,5

65

53

56

3x 12,5

68

56

58

3x 12,5

81

61 1)
65 2)

64
65 2)

3x 12,5

65

55

57

3x 12,5

68

58

60

3x 12,5

81

64 1)
-

67
69 2)

51

125

50

40

Dist. nga akset e profileve

a

ose

F120

150

75

60

Dist. nga akset e profileve

a

F120

Zëizolimi:
1) për veshje me pllakë 2x 12,5 mm Silentboard + 12,5 mm Diamant si pllakë mbuluese: 69 dB
2) Pllaka e sipërme fiksohet me kapëse

12
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175

100

80

54

Këshillimi Knauf:
Një zgjidhje ekonomike me aftësi më të mira zëizoluese
në krahasim me zbatimin e sistemit te një konstruksioni me tre
shtresa pllakë, është konstruksioni:
MW 100, 25 mm Pllakë masive GKF + 12,5 mm Diamant
Zbatimi: shiko Sistemin W112. (kujdes lartësitë e murit)

W113 Knauf Mur me konstruksion metalik
Lartësitë e murit

Lartësitë maksimale të lejuara të murit
Profil Knauf

Trashësi llamarine 0,6 mm

CW 50

CW 75 / MW 75

CW 100 / MW 100

CW 125

CW 150

Fusha e përdorimit 1 dhe 2

Pllakat Knauf 3x 12,5 mm

Distanca nga akset
e profileve
a

mm

Diamant 3x 12,5 mm
(shtresat e pllakave të vidhosura)

pa

mbrojtje nga zjarri
m

me

pa

mbrojtje nga zjarri
m

me

mbrojtje nga
zjarri
m

mbrojtje nga zjarri
m

625

5,20

7,65

5,20

417

6,05

8,15

6,05

312,5

6,50

8,45

6,50

625

7,70

9,85

7,70

417

8,40

10,20

8,40

312,5

8,75

10,40

8,75

625

9,75

9

11,50

9

417

10,30

9

11,85

9

312,5

10,65

9

12

9

625

11,35

9

12

9

417

11,75

9

12

9

312,5

12

9

12

9

625

12

9

12

9

417

12

9

12

9

312,5

12

9

12

9

Shtresa e sipërme e pllakave të fiksuara me kapëset: Lartësitë e murit sipas Sistemit W112
Lartësi më të mëdha muri me mbrojtje nga zjarri sipas kërkesës

Distanca maksimale e lejuar ndërmjet fiksuesve
Profil perimetral mbajtës (UW) i fiksuar në dysheme dhe tavan
Lartësi muri

Knauf gozhdë 6x35
(në betonarme) 1x
mm

m
3
> 3 deri
> 6,50 deri

Knauf Vidë me Knauf Vidë universale FN
upë K6x35 1x 2x
1x
mm
mm
mm

1000

1000

1000

500

6,50 1000

500

500

250

12

500

-

Të testohet aftësia mbajtëse e
sipërfaqes ku do të bëhet fiksimi
- të zgjidhet elementi fiksues i
përshtatshëm (për 2 kN/m)

Elementet fiksuese të profileve bashkues me muret rrethuese (CW / MW), vendosen në
distancë prej 1000 mm (të paktën 3 pika fiksuese).
Copyright by Knauf Gips KG
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W115 Knauf Mur me konstruksion metalik
Mbrojtja nga zjarri/ Zëizolimi / Të dhënat teknike/ Lartësitë e murit
Të dhënat teknike dhe fiziko-ndërtimore

(vini re të dhënat / udhëzimet sipas faqes 7)

d

h
D

d

Klasa e
qëndrueshmërisë
nga zjarri

Vizatim skematik

Knauf Pllakë zjarrduruese
KNAUF Piano F
Diamant
Silentboard

Veshja me pllakë çdo anë muri

Sistemi Knauf

W115 Knauf mur me kontruksion metalik

Pesha

Trash.
muri

pa
shtresë
minimal

Hapësirë
boshe
e murit

D

rreth
kg/m²

mm

h

mm

mm

Knauf

Profil CW

mm

dB

a

F90

F90

Mur ndarës banesash

2x 12,5

47

59

2x 12,5

49

2x 12,5

58

12,5
+
12,5

67

71

2x 12,5

47

61

2x 12,5

49

2x 12,5

58

68

2x 12,5

47

63

2x 12,5

49

2x 12,5

58

2x 50

155

Dist. nga akset e profileve

105

2x 75

205

155

2x 100

255

205

63
2x 40

65

2x 60

2x 80

65

67
70

F30: Zbatimi i mundshëm me 2x 12,5 mm Knauf Pllaka ndërtimore

Alternativë e preferuar

Për veshjet me pllakë të përzier: Diamant si pllakë përfundimtare

Konstruksion elegant me Silentboard për plotësimin e
kërkesave më të larta zëizoluese

Lartësi më të mëdha muri sipas kërkesës

Lartësitë maksimale të lejuara të murit me mbrojtje nga zjarri / pa mbrojtje nga zjarri
Knauf
Profile

Dist. nga
akset e
profileve

Veshja 2x 12,5 mm

Veshja 2x 12,5 mm

(Këshillimi Knauf)

(sipas DIN 18183)

a

mm

Fusha e përdorimit
1
2
m
m

Fusha e përdorimit
1
2
m
m

CW 50

625

3,30

2,80

4,50

4

CW 75

625

4,50

4

6

5,50

Trashësi
llamarine
0,6 mm

CW 100

625

Copyright by Knauf Gips KG

5,50

5

6,50

6

Knauf
ndërtim
i thatë
me cilësi
të lartë

Trashësi
minimale

dopio konstruksion metalik - veshje me dy shtrese pllake

F90

14

Zëizolimi R w,R
Shtresë
izoluese

Trashësi
minimale

d

Profili

Distanca maksimale e lejuar ndërmjet fiksuesve
Profil perimetral mbajtës (UW) i fiksuar në dysheme dhe tavan
Lartësi muri
m
3
> 3 deri

Knauf
Gozhdë
tavani 1x
mm

Knauf
Vidë me
upë 1x
mm

Knauf Vidë universale
FN
2x
1x
mm
mm

1000

1000

1000

500

6,50 1000

500

500

250

Elementet fiksuese të profileve bashkues me muret
rrethuese (CW), vendosen ne distancë prej 1000 mm
(të paktën 3 pika fiksuese)

W116 Knauf Mur për instalime

Mbrojtja nga zjarri/ Zëizolimi / Të dhënat teknike/ Lartësitë e murit
Të dhënat teknike dhe fiziko-ndërtimore (vini re të dhënat / udhëzimet sipas faqes 7
Veshja me pllakë çdo anë muri

d

h
D

d

Klasa e
qëndrueshmërisë
nga zjarri

Vizatim skematik

Knauf Pllaë ndërtimore
Knauf Pllakë zjarrduruese
Diamant

Sistemi Knauf

W116 Knauf mur për instalime

Dist. nga akset e profileve

Pesha

Trash.
muri

pa
shtresë
izoluese

Hapsirë
boshe
në mur

D

rreth
kg/m²

mm

Zëizolimi R w,R
Shtresë
izoluese

Trashësia
minimale

d

Profili

h

mm

mm

Knauf

Profil CW

Knauf
ndërtim
i thatë
me cilësi
të lartë

Trashësi
muri
mm

dB

dopio konstruksion metalik- një shtresë / dy shtresa pllake

F30

2x 12,5

48

155

52

F60

18

45

141

50

a

2x 50

ose

105

40

Dist. nga akset e profileve

a

2x 12,5

52

48

F90

155

2x 12,5

Alternativë e preferuar

Në ambjentet me lagështi të përdoren pllakat kundër lagështirës
(Këshillimi sipas 18181)

Veshje një shtresore me eficiencë të plotë:
Produkt standart i impregnuar (GKFI), ofron mundësinë e veshjes me
pllaka qeramike, stabilitet, fortësi

Lartësi muri më të larta sipas kërkesës

Lartësitë maksimale të lejuara të murit me mbrojtje nga zjarri / pa mbrojtje nga zjarri
Knauf
Profile

Dist. nga
akset e
profileve

Trashësi
llamarine
0,6 mm

a

CW 50

625

CW 75

625

CW 100

mm

625
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Diamant 18 mm

Veshja 2x 12,5 mm

(këshillimi Knauf)

(sipas DIN 18183)

Fusha e përdorimit
2
1
m
m

Fusha e përdorimit
1
2
m
m

4

3,50

4,50

4

6

5,50

6,50

60

59

6

Distanca maksimale e lejuar ndërmjet fiksuesve
Profil perimetral mbajtës (UW) i fiksuar në dysheme dhe tavan
Knauf
Gozhdë
tavani 1x
mm

Knauf
Vidë me
upë 1x
mm

Knauf Vidë universale
FN
2x
1x
mm
mm

1000

1000

1000

500

6,50 1000

1000

1000

500

Lartësi muri
m
3
> 3 deri

Elementet fiksuese të profileve bashkues me muret
rrethuese (CW), vendosen ne distancë prej 1000 mm
(të paktën 3 pika fiksuese)

15

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik

Përmirësimi i Mbrojtjes nga Zjarri/Zëizolimit të mureve me konstruksion metalik ekzistuese
Mbrojtja nga zjarri: Përmirësimi i mureve me konstruksion metalik me pllakë Fireboard A1
nga njëra anë

Shembuj: Prerje horizontale

nga të dyja anët

Dist. nga akset e profileve

Dist. nga akset e profileve

625 mm

625 mm

Fireboard

Fireboard

Fiksimi i pllakës ekstra Fireboard kryhet nëpërmjet fiksimit me vida në profil (ngjitja me stukon Fireboard + fiksimi gips mbi gips sipas kërkesës)

Ekzistuesja

Përforcimi (trashësia minimale e veshjes së kërkuar në mm)

Muri ekzistues
Veshja (mm)
çdo anë e murit

12,5
GKB

Shtresë izoluese

pa

2x 12,5
GKB

ose

me pambuk mineral
në hapësirën e murit

12,5 1)

GKF

në F30

në F60

Fireboard
nga njëra anë

Fireboard
nga njëra anë

Fireboard
nga të dyja anët

15

20

-

në F90
Fireboard
nga njëra anë

Fireboard
nga të dyja anët

+

30

+

-

-

15

15

+

12,5

12,5

12,5

15

15
12,5
+

12,5
12,5

20

12,5

+

12,5

1) Alternativë e mundshme: 1x 12,5 mm Pllakë fibër-gipsi ose 1x 12,5 mm Pllakë çimentato ose 1x 10 mm Pllakë kalcium silikat
Muri ekzistues duhet të plotësojë kërkesat sipas DIN 4103-1

Zëizolimi: Përmirësimi i mureve me konstruksion metalik me Silentboard
me pllakë
si veshje direkt ekstra

Shembuj: Prerje horizontale

me veshje me konstruksion
W623
W625

Silentboard

30 mm Pambuk
mineral
Silentboard

CD 60x27 me
Varëse
akustike

W626

CW 50
Silentboard

40 mm Pambuk
mineral

Fiksimi i pllakës Silentboard (horizontal) kryhet nërmjet fiksimit me vida në profil
Shtresat izoluese p.sh. nga Knauf Insulation

Ekzistuesja

Përmirësimi (trashësia minimale e veshjes së kërkuar në mm)

Muri ekzistues
Veshja (mm)
çdo anë e murit

2x 12,5
GKB

Përmirësimi i masës zëizoluese

Masa zëizoluese e gjithë konstruksionit

Sistemimi i
pllakave

Sistemimi i
veshjes me konst.

pas vendosjes së pllakës ekstra
Profili

CW-Profil
75

Shtresë izoluese
mm

60

Silentboard

Zëizolimi
R w,R

W623

12,5

62 dB

+ 7 dB

W625

12,5

65 dB

+ 9 dB

W626

2x 12,5

70 dB

W626
+
W623 / W625

2x 12,5

Silentboard

Zëizolimi
R w,R

12,5

+ 5 dB

2x 12,5
12,5
+

12,5

pas montimit të veshjes me konstruksion

Nëpërmjet fiksimit të pllakave gips në gips
me vida, mundësohet përmirësim i mëtejshëm i zëizolimit, vlerat sipas kërkesës.

Zbatimi i veshjes me konstruksion kryhet sipas fletëve teknike W61 Knauf Suva e thatë dhe veshje me konstruksion
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Dëshmitë:

Mbrojtja nga zjarri: ABP P-3310/563/07 + Ekspertiza 3723/986/07; Zëizolimi: sipas kërkesës

+

12,5

76 dB

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Mbrojtja nga zjarri / Zëizolimi - Ngushtime të mureve Knauf
Mbrojtja nga zjarri F30 deri F90

Shembuj: prerje horizontale / Vertikale - dimens. në mm

W112-SO-H2 Bashkim në mur standard W112

W112-SO-H1 Bashkim i lirshëm në fasadë F0

25

100

48

15

15 mm Fireboard
Vidë kokpunto TB, a 250 mm
2 mm llamarinë e zinkuar
18

Fasadë pa klasifikim teknik
të mbrojtjes nga zjarri (F0)

Masë zëizoluese
Profil-U 18x30x0,8
15 mm Fireboard
2 mm Llamarinë e zinkuar
10 mm Pamb.mineral S
Desndësi 150 kg/m³

48

Detaje M 1:5

15

Vidë e shpejtë TN, a 500 mm
15 mm Shirita Fireboard
5 - 10 mm Pamb.mineral S
Stuko fugëmbuluese/ Shirit fugëmbulues
625

Elle-L 13x30x0,8
Masë zëizoluese
Vidë e shpejtë TN, a 500 mm

p.sh. W112

625

Ndoshta mund të kërkohet marrje e masës shtesë për
fugën bashkuese (profil plastik, ele këndore ose të ngjashme)

W112-SO-H4 Bashkim në mur me kost. metalik W112

W112-SO-H3 Bashkim i ngurtë në mur masiv
15 mm Fireboard
2 mm Llamarinë e zinkuar
Vidë kokëpunto TB, a 250 mm
10 mm Pamb.mineral S
Dendësi 150 kg/m³

25

150

48

15

Ele L 13x30x0,8
Masë zëizoluese
Stuko Fireboard + Shirit Trenn-Fix
Knauf Vidë me upë, a 500 mm
625

48

18

15

15 mm Fireboard
Vidë kokëpunto TB, a 250 mm
2 mm Llamarinë e zinkuar

Ele L 13x30x0,8
Pamb.mineral S
Vidë e shpejtë TN, a 500 mm

p.sh. W112

625

W112-SO-V1 Bashkim në tavan

W115-SO-H5 Ngushtim muri për formimin e një zgavre W115
25

155

Stuko Fireboard + Shirit Trenn-Fix
Masë izoluese

Ele-L 13x30x0,8
15 mm Fireboard
Vidë kokpunto TB, a 250 mm
2 mm Llamarinë e zinkuar

Knauf Vidë me upë, a 500 mm
58

Ele L 13x30x0,8
2 mm Llamarinë e zinkuar

15 mm Fireboard

10 mm Pamb.mineral S
Dendësi 150 kg/m³

W112-SO-V2 Bashkim në dysheme
15 mm Fireboard
10 mm Pamb.mineral S
Dendësi 150 kg/m³
2 mm Llamarinë e zinkuar
Vidë kokëpunto TB, a

250 mm

Ele L 13x30x0,8
Knauf Vidë me upë, a 500 mm

p.sh. W115

625

Lartësi muri 4 m (lartësi të mëdha muri sipas kërkesës)
Nuk lejohet asnjë bashkim vertikal i pllakave
Çdo anë e murit me 2 mm llamarinë të zinkuar
Shtresë izoluese - pambuk mineral sipas DIN EN 13162;
S Klasa e mat.ndërtimor A; Pika e shkrirjes 1000 °C sipas DIN 4102-17
(p.sh. Pambuk mineral Knauf Insulation)
Vlera e llogaritur e zëizolimit të rezultuar
nga ngushtimi i murit dhe muri kryesor
Vlen për: Mur ndarës > 10 m², 1 ngushtim muri (gjerësia maks. 625 mm)
R w,R Mur kryesor 50 dB:
asnjë zbritje
> 50 dB 60 dB: 1 dB zbritje
> 60 dB:
këshillohet matje në objekt
Të merret parasysh objekti në tërësi, i përbërë nga elementë konstruktivë
ndarës dhe ngushtimi i murit
Ngushtime muresh të tjera sipas kërkesës

Dëshmitë: Mbrojtja nga zjarri: ABP P-3310/563/07 + Ekspertiza 3658/921/07; Zëizolimi: Knauf Raporti i zëizolimit L 002-07.05
Copyright by Knauf Gips KG
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Mbrotja nga zjarri- Bashkimet në tavan

Bashkimet e mureve “të lehta” në tavane të klasifikuara teknikisht me mbrojtje nga zjarri

Vizatime skematike

Muret ndarëse lejohen të bashkohen në tavanet e klasifikuar teknikisht me mbrojtje nga zjarri, vetëm nëse është siguruar
që në rast zjarri, gjatë shkatërrimit paraprak të murit ndarës, pjesët që bien të mos e ngarkojnë ekstra tavanin.
Për sa gjatë një mur ndarës që plotëson kërkesat e mbrojtjes nga zjarri bashkohet me një nën-tavan, ky i fundit duhet që të paktën
të ketë të njëjtën klasë qëndrueshmërie nga zjarri.
Kërkohet të kryhen përforcime horizontale të nën-tavanit.
Janë të mundshme zbatimet e bashkimeve të mëposhtme. (bashkime të tjera si dhe detaje zbatimi shiko faqe 31 ose sipas kërkesës) .

Knauf Sisteme muri

Knauf Sisteme tavani

Nën-tavan që i përket një klase të qëndrueshmërisë nga zjarri nga poshtë
Kërkesë të mbrojtjes nga zjarri
Kërkesë të mbrojtjes nga zjarri
nga poshtë
nga sipër (hapësira në tavan)

Nën-tavan nën soletën që i takon
tipit të ndërtimit I - IV

3a

pa mbrojtje nga zjarri
Klasa e qënd. nga zjarri e murit më e vogël se tavani

1

3b

2

3c

Klasa e qënd. nga zjarri e murit e njëjtë me tavanin

Nën-tavan që i përket një klase qëndrueshmërie nga zjarri

Kërkesa e mbrojtjes nga zjarri nga poshtë

Për nëntavanet me mbrojtje nga zjarri nga poshtë bashkimi me tavanin
kryhet pa vidhim me profilin UW-Profil, por veshja me pllakë duhet të
montohet deri në tavan.

1

Kërkesa e mbrojtjes nga zjarri nga sipër (Hapësira në tavan)
Për nën-tavanet me mbrojtje nga zjarri nga poshtë dhe nga sipër / nga sipër
duhet të zbatohet një bashkim rrëshqitës në zbatim standard me të paktën
një 15 mm tolerancë lëvizje.

2

asnjë vidhosje
me profilin UW

Bashkim
rrëshqitës në
nën-tavan

asnjë vidhosje
me profilin UW

Nën-tavan nën soletën që i takon tipit të ndërtimit I-IV
Për nën-tavane nën soletë, që i takon tipit të ndërtimit I - IV, vlen klasa e dhënë e qëndrueshmërisë nga zjarri IV vetëm për të gjithë sistemin e tavanit (a)

3b Në rast se muret ndarës me kërkesa

të mbrojtjes nga zjarri do të fiksohen
në nën-tavan, duhet që një klasifikim
i nën-tavanit ti takojë të paktën klasës
së qëndrueshmërisë nga zjarri së
murit ndarës.

asnjë
vidhosje me
profilin UW

Mur pa mbrojtje nga zjarri

18
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3c Muret ndarëse me të njëjtën klasë

qëndrueshmërie nga zjarri sa i gjithë
sistemi i tavanit (a) duhet të fiksohen
në soletë.
për soletë tipi ndërtimit IV:
Shirita pllake

a
p.sh. F90

a
p.sh. F90

pa mbrojtje nga zjarri, bashkimi kryhet
pa vidhosje në profilin UW.

a
p.sh. F90

3a Bashkimi i tavanit me muret ndarës

asnjë
vidhosje me
profilin UW

Lloji dhe trashësia
e veshjes sipas
nën-tavanit „vetëm“ F30

Mur me mbrojtje nga zjarri p.sh F30

Mur me mbrojtje nga zjarri p.sh. F90

Tek bashkimet me elementë konstruktiv prej materialesh ndërtimore të djegshëm duhet që profilet
perimetral UW të fiksohen mbi shirita pllake gipsi.

W11 Knauf Mure me kontruksion metalik
Mbrojtja nga zjarri / Zëizolimi - Montimi i kutive elektrike
Montimi i kutive elektrike në profilet metalike Knauf

Vizatim skematik- dimens. në mm

Kutitë e prizave, çelësat e dritave, kutitë shpërndarëse etj. lejohen të montohen në çdo vend të dëshiruar, por jo në të
njëjtën pozicion në drejtim të kundërt.
Eshtë i lejuar aplikimi i një rrjeti elektrik. Hapjet e mbetura duhet të mbyllen me llaç gipsi.
Shtresat izoluese të nevojshme për mbrojtjen nga zjarri, duhet të qëndrojnë, por duhet të ngjeshet 30 mm

A me gips elektrik

B me pllaka gipsi

40

Veshje me pllakë
Vidhosje gips në gips

rreth 100/100

Veshje me pllakë
Kuti elektrike (kuti brenda në mur)

Llaç gipsi në
trashësinë e veshjes

Kuti elektrike (kuti brenda në mur)

mbështjellë me pllaka
në trashësinë e veshjes
Korrniza sipas thellësisë së kutisë
pllakat ngjiten me gips elektrik

Kuti elektrike i mbështjellë me gipsi elektrik.

Kutitë elektrike mbështillen me pllakë gipsi.

C me shirita pllake gipsi (vetëm për muret me një konstruksion metalik)

D me pambuk mineral (vetëm në muret me një konstruksion metalik)

Veshja me pllakë

Shirita pllakë
në trashësinë
e veshjes

Pambuk mineral

Kuti elektrike
Shirita pllake

Shiritat e pllakave vendosen në të njëjtën trashësi me veshjen me pllakë
(ngjiten në pllakën e pasme ose fiksohen me vida gips në gips).
Shiritat e pllakave duhet të mbulojnë plotësisht zonat e mëposhtme:
deri në të paktën 500 mm mbi pjesën e sipërme të kutisë elektrike,
deri në dysheme dhe në çdo anë deri te profili i rradhës.

S

500

Kuti elektrike
(kuti brenda në mur)
i ngjeshur
( 30 mm)

500

Kuti elektrike
(kuti brenda në mur)

500

500

Vidhosje gips
në gips ose
ngjiten me
gips elektrik

500

500

Veshja me pllakë

Kuti elektrike
Pambuk mineral

Hapësira brenda në mur mbushet me pambuk mineral, duke e
siguruar nga rrëshqitja.
Pambuku mineral duhet të mbulojë plotësisht zonat e mëposhtme:
deri në të paktën 500 mm mbi pjesën e sipërme të kutisë elektrike,
deri në dysheme dhe në çdo anë deri te profili i rradhës.
Pambuku mineral duhet ketë të paktën peshat për sipërfaqet si më poshtë:
F30: 1,2 kg/m² (p.sh. 40 mm x 30 kg/m³)
F60: 1,6 kg/m² (p.sh. 40 mm x 40 kg/m³)
F90: 2,4 kg/m² (p.sh. 60 mm x 40 kg/m³)
Ngjeshja e shtresës së pambukut mineral është
e lejuar deri në trashësi 30 mm.
Pambuku mineral sipas DIN EN 13162;
S Klasa e materialit ndërtimor A; Pika e shkrirjes 1000 °C sipas
DIN 4102-17 (p.sh. Knauf Insulation)

Udhëzime për mënjanimin e zvogëlimit të zëizolimit:

Të mënjanohen bashkimet e ngurta me veshjen e murit që shtrihet në të kundërtën
Për muret me konst. metalik me zëizolim deri Rw 60 dB: kutitë e prizave nuk duhet të montohen në një vend nga të dyja anët e murit
të mbyllen hapjet eventuale që mbeten të pambyllura pas montimit të kutive të prizave
Zgjidhje për muret me zëizolim mbi Rw 60 dB ose për kuti që montohen në një drejtim në të dyja anët e kundërta, sipas kërkesës

Për montimin e dritareve të kontrollit shiko broshurën teknike Knauf alutop dritare kontrolli
Zgjidhjet për shtrirjen e kabllove dhe tubave të instalimeve shiko broshurën “Mbrojtja nga zjarri me Knauf”
Copyright by Knauf Gips KG

19

W111 Knauf Mur me konstruksion metalik
një konstruksion metalik- një shtresë pllake

Shembull: shtrim vertikal

Dist. nga akset e profileve

Shtrimi i shtresave të pllakave
Shtrimi i pllakave Gjerësia e pllakave Pllaka Knauf

horizontal

Silentboard

625 mm

vertikal

1250 mm

Pllakë ndërtimore/ zjarrduruese / Piano / Diamant

Detaje Sh 1:5
W111-A1

Prerje horizontale- shembuj

Prerje vertikale- shembuj

W111-VO1

Bashkim në mur masiv

me mbrojtje nga zjarri

Bashkim në soletë tavani
Fugë e fshehur:

me mbrojtje nga zjarri

TRIAS + Shirit Trenn-Fix
Diamant (vertikal)

CW-Profil
Masë izoluese
Knauf Vidë me upë

W111-B1

Uniflott + Trenn-Fix
Masë izoluese
p.sh. Knauf Vidë me upë
Profil UW
p.sh. Profil CW

Profil MW
Masë izoluese

W111-VM1

Bashkimi i pllakave - Profil CW

me mbrotje nga zjarri

Bashkimi i pllakave

për mbrojtje nga zjarri: Bashkimet ballore të shtrihen pas profilit
Silentboard (horizontal)

Pllakë Knauf (vertikal)
Vidë e shpejtë TN
Uniflott

Diamant (vertikal)
Vidë Diamant XTN
Bashkimet horizontale stukohen
shirit fugëmbulues

Profil UW
Profil CW

W111-B2

Bashkimi i pllakave - Profil MW

me mbrojtje nga zjarri

Shtresat izoluese sipas nevojës

W111-VU1

me mbrojtje nga zjarri

Diamant (vertikal)
Vidë Diamant XTN
TRIAS

Pllakë Knauf (vertikal)
p.sh. Profil CW
Profil UW
p.sh. F127

Shtresë izoluese
sipas nevojës
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Bashkim në dyshemenë e papërpunuar

Profil MW

Profil UW

Vidë e shpejtëTN
Uniflott

W112 Knauf Mur me konstruksion metalik
Nje konstruksion metalik- dy shtresa pllake

Shembull: veshje vertikale

Dist. nga akset e profileve

Shtrimi i shtresave të pllakave
Shtrimi i pllakave Gjerësia pllakave Pllakat Knauf

horizontal

625 mm

vertikal

1250 mm

Pllakë masive (GKF) / Silentboard
Pllakë ndërtimore/ zjarrduruese / Piano / Diamant

Detaje Sh 1:5
W112-A6

Prerje horizontale- shembuj

Prerje vertikale- shembuj

W112-VO1

Bashkim në mur masiv

me mbrojtje nga zjarri

Bashkim në soletë tavani

me mbrojtje nga zjarri

TRIAS + Shirit Trenn-Fix
Diamant (vertikal)
Uniflott + Trenn-Fix
Masë izoluese
p.sh. Knauf Vidë me upë
Profil UW
p.sh. Profil CW
Profil MW
Masë izoluese
Knauf Vidë me upë

W112-B1

Profil CW

W112-VM1

Bashkimi i pllakave - Profil CW

me mbrotje nga zjarri
Profil CW
Profil UW

Bashkimi i pllakave

me mbrotje nga zjarri
Vidë
Diamant XTN

Diamant (vertikal)
Vidë Diamant XTN
Bashkimet horizontale
stukohen me shirit fugëmbulues

Uniflott
Vidë e shpejtëTN
Pllakë Knauf (vertikal)

W112-B2

Bashkimi i pllakave - Profil MW

me mbrotje nga zjarri
Shtr. izoluese
sipas nevojës

Shtresë izoluese sipas nevojës

Diamant (vertikal)
Kapëse
(shiko faqen 5)

W112-VU1

Bashkim në dyshemenë e papërpunuar

me mbrotje nga zjarri

Profil MW
Profil UW
Pllakë Knauf (vertikal)
p.sh.
F231

p.sh. Profil CW
Profil UW
Vidë e shpejtëTN
Uniflott

25 mm Pllakë masive GKF (horizontal)
12,5 mm Diamant (vertikal)
Copyright by Knauf Gips KG
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W113 Knauf Mur me konstruksion metalik
Nje konstruksion metalik- tre shtresa pllake

Shembull: veshje vertikale

Dist. nga akset e profileve

Shtrimi i shtresave të pllakave
Shtrimi i pllakave Gjerësia pllakave Pllakat Knauf

horizontal

Silentboard

625 mm

vertikal

1250 mm

Pllakë zjarrduruese/ Piano / Diamant

Detaje Sh 1:5
W113-A1

Prerje horizontale- shembuj

Prerje vertikale- shembuj

W113-VO1

Bashkimi në mur masiv

me mbrojtje nga zjarri

Bashkim në soletë tavani

me mbrojtje nga zjarri

Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Pllakë Knauf (vertikal)
Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Masë izoluese
p.sh. Knauf Vidë me upë
Profil UW
p.sh. Profil CW
Profil CW
Masë izoluese
Knauf Vidë me upë

W113-B1

Profil MW
Masë izoluese

W113-VM1

Bashkimi i pllakave - Profil CW

me mbrojtje nga zjarri
Diamant (vertikal)
Vidë Diamant XTN
TRIAS

Bashkimet e pllakave

me mbrojtje nga zjarri

Pllakë Knauf (vertikal)
Uniflott
Vidë e shpejtëTN
Shtresë izoluese sipas nevojës
Profil UW
Profil CW

W113-B2

Bashkimi i pllakave - Profil MW

me mbrotje nga zjarri

Diamant (vertikal)
Kapëse
(shiko faqen 5)

W113-VU1

Bashkim në dyshemenë e papërpunuar

me mbrotje nga zjarri

Pllakë Knauf (vertikal)
Vidë e shpejtë TN
Diamant (vertikal)
p.sh. Profil CW
p.sh.
F127

Profil UW
Vidë Diamant XTN
TRIAS
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Shtr. izoluese
sipas nevojës
Copyright by Knauf Gips KG

Profil MW

Profil UW

W115 Knauf Mur me konstruksion metalik
Dopio konstruksion metalik- tre shtresa pllake

Shembull: veshje vertikale

Dist. nga akset e profileve

Shtrimi i shtresave të pllakave
Shtrimi i pllakave Gjerësia pllakave Pllakat Knauf

horizontal

625 mm

vertikal

1250 mm

Silentboard
Pllakë zjarrduruese / Piano / Diamant

Detaje Sh 1:5
W115-A1

Prerje horizontale- shembuj

Prerje vertikale- shembuj

W115-VO1

Bashkimi në mur masiv

me mbrojtje nga zjarri
TRIAS + Trenn-Fix
Masë izoluese

Bashkim në soletë tavani

me mbrojtje nga zjarri

Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Masë izoluese
p.sh. Knauf Vidë me upë
Profil UW
Profil CW
Profil CW
Knauf Vidë me upë

W115-B1

W115-VM1

Bashkimi i pllakave

me mbrojtje nga zjarri
Profil CW
Profil UW

Bashkimi i pllakave

me mbrojtje nga zjarri

copa shiriti vetëngjitës
izolues, a = 500 mm

copa shiriti vetëngjitës
izolues, a = 500 mm
TRIAS
Vida Diamant XTN
Diamant (vertikal)

Vidë e shpejtë TN
Pllakë Knauf (vertikal)

Vizatimi skematike

W115-VU1

500 mm
Copyright by Knauf Gips KG

Bashkim në dyshemenë e papërpunuar

me mbrotje nga zjarri

Lidhja e dy konstruksioneve
nëpërmjet copave shiriti izolues

500 mm

500 mm

Shtresë izoluese sipas nevojës

Silentboard (horiz.)
Diamant (vertikal)

Pllakë Knauf (vertikal)
Profil CW

në të gjithë lartësinë e murit
në distancë nga akset prej 500 mm
p.sh.
F126

copa shiriti vetëngjitës
izolues, a = 500 mm
Profil UW
Vidë e shpejtë TN
Uniflott
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W116 Knauf Mur për instalime

Dopio konstruksion metalik - një / dy shtresa pllake
Shembull: 18 mm Diamant, i veshur vertikalisht

Dist. nga akset e profileve

Për montimin e p.sh.
konstruksionit mbajtës për WC
janë të domosdoshme profilet UA
si fiksuese.
Shiko broshurën teknike Knauf W21

Shtrimi i veshjes me pllakë
Shtrimi i pllakave Gjerësia pllakave Pllakat Knauf

horizontal

625 mm

horizontal

1250 mm

18 mm Diamant
Pllakë ndërtimore / zjarrduruese / 12,5 mm Diamant

Details M 1:5

TRIAS
Masë izoluese
p.sh Knauf Vidë me upë
Profil UW
Shtresë izoluese
sipas nevojës
Profil CW
Diamant (horizontal)

h

distanca

p.sh. Vida
Diamant XTN
(2x 3 copë)

me mbrojtje nga zjarri

Knauf Shirita pllake,
300 mm të larta, distancë çdo 900 mm,
trashësia në varësi të hapësirës së murit -hProfil CW
Profil UW

Hapësira e murit

me mbrojtje nga zjarri

Prerje vertikale- shembuj

W116-VO10 Bashkim në soletë tavani

Bashkimi i pllakave

sipas nevojave të instalimit

W116-B10

Prerje horizontale- shembuj

W116-VM1

Bashkimi i pllakave

me mbrojtje nga zjarri
Flächendicht
p.sh. Flexkleber
p.sh. Pllakë qeramike

Diamant (horizontal)
Vidë Diamant XTN
Profil CW

Vidë diamant XTN
18 mm Diamant (horizontal)

p.sh. Vida
Diamant XTN
(2x 3 copë)
2x 12,5 mm Pllakë Knauf
(horizontal)

Knauf Shirita pllake,
300 mm të lartë,
distancë çdo 900 mm

Bashkim në mur masiv shiko faqe 25

rreth 900 mm

rreth 900 mm

Vizatimi skematik
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Përforcimi
me Knauf Shirita pllake
300 mm i lartë
Trashësia në varësi të hapsirës së murit -hh 300 mm:
Trashësi: 12,5 mm Pllakë Knauf
h > 300 mm deri 500 mm:
Trashësi: 20 mm Pllakë Knauf / 18 mm Diamant
(kur kemi përforcim me dy shtresa:
secila trashësi pllake 12,5 mm)
mbi të gjithë lartësinë e murit
në distancë nga akset rreth 900 mm

W116-VU1

Bashkim në dyshemenë e papërpunuar

me mbrojtje nga zjarri
Pllakë Knauf
(horizontal)
Flächendicht
(hidroizoluese)
Shirit Flächendichtband
p.sh. F221
Bashkim në
ambjente me
lagështi
shiko faqe 29

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik

Bahkim në mur masiv / Hollim muri / Mur i pa lidhur në njërën anë / Këndet
Detaje Sh 1:5

Prerje horizontale- shembuj

W116-A1 Bashkim në mur masiv W116-D1 Hollim muri

W112-END1 Mur i pa lidhur në njërën anë

me mbrojtje nga zjarri

me mbrojtje nga zjarri

pa mbrojtje nga zjarri
Vidë e shpejtëTN ose
Knauf Vidë universaleFN

Uniflott + ShiritTrenn-Fix
Pllakë Knauf

Profil UW
p.sh. Profil CW
Pllakë ballore
nëse është e nevojshme
vendosen ele këndore
ose Alux mbrojtëse këndi

Profil CW
Pllakë Knauf
Vidë e shpejtëTN
Pllakë Knauf

Pllakë ballore
me prerje-V
(e ngjitur)

Pllakë CW
Masë izoluese
Knauf Vidë me upë

W115-D1

Kënd - Profil MW

me mbrojtje nga zjarri

Kënd

me mbrojtje nga zjarri

Profil UW
p.sh. Profil MW
Vidë e shpejtë TN ose
Knauf Vidë universale FN

Uniflott

TRIAS

Profil CW

Pllakë Knauf

Vidë Diamant XTN
ose Knauf Vidë
universale FN

p.sh. Profil MW

Diamant

Distanca nga akset e profileve

W112-D4

Profil CW
nëse është e nevojshme
vendosen ele këndore
ose Alux mbrojtëse këndi

nëse është e nevojshme
vendosen ele këndore
ose Alux mbrojtëse këndi

W112-D2

Kënd - Profil CW + Profil këndor fleksibël

me mbrojtje nga zjarri

Kënd - Profil këndor fleksibël

me mbrojtje nga zjarri

profil këndor
fleksibël
Uniflott +
Shirit fugëmbulues

profil këndor
fleksibël

profil këndor
fleksibël

Uniflott

Uniflott

Mbrojtëse
këndi

Mbrojtëse
këndi

a

profil këndor
fleksibël
Uniflott +
Shirit fugëmbulues

W112-D3

a

a

Profil CW

a = Distanca nga akset e profileve

Ndihmë për montim: Profilet këndore fleksibël bashkohen me profilet CW si dhe UW nëpërmjet krimpimit

Copyright by Knauf Gips KG
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W11 Knauf Mure me kontruksion metalik
Bashkimet e murit
Detaje Sh 1:5
W112-A7

Prerje horizontale- shembuj -dimensionet në mm

Bashkimet në pus kontrolli me pllakë gipsi

W112-A8

Bashkim në suva të thatë

pa mbrojtje nga zjarri

mit Brandschutz

për termo- dhe zë-izolim

Knauf InTherm
(W631)

Knauf Pus kontrolli me pllakë gipsi
(p.sh. W628 Tipi B)

p.sh. Profil CW
Vidë e shpejtë TN ose
Knauf Vidë universale FN
Profil CW

Ngjitës LDS (shiko W61)
Ndërprerja shtresës pllakës me
shirit pambuk mineral 12 mm

Shiko broshurën teknike: W62 Knauf Puse teknike / W61 Knauf suva e thatë dhe veshje muri me konstruksion

W112-A9

Bashkim i rrëshqitshëm me murin masiv

me mbrojtje nga zjarri

a

W112-A5

20

p.sh. Profil CW 50
Masë izoluese
Vidë për llamarinë LN 3,5x9 mm,
a 500 mm
p.sh. Profil CW 75

a 20 a

a

a

Bashkim në fasadë metalike

Masë izoluese
Pllakë Knauf
Shtresë izoluese

W112-A2

20 a

20 a

a

20 mm

Bashkim i rrëshqitshëm në fasadë druri

pa mbrojtje nga zjarri
Masë izoluese
Izolues me elasticitet të vazhdueshëm
p.sh. Profil CW 50
p.sh.
Profil MW 100
Pllakë Knauf
Uniflott

Profil UD
Vidë e
Shirit pllake
shpejtë TN
Element fiksues të përshtatshëm
p.sh. Vidë kokëpunto TB

Hollimi i murit me mbrojtje nga zjarri shiko faqe 17
Copyright by Knauf Gips KG

Bashkim i rrëshqitshëm në element konstruktiv masiv

me mbrojtje nga zjarri
Knauf Suva e thatë
(W611)
p.sh. Profil CW 75
Pllakë Knauf
p.sh. Profil CW 50

20 mm

pa mbrojtje nga zjarri
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W112-A3

Shirita pllake
20

a

a

20 mm

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Bashkimet-T

Detaje SH 1:5
W112-C1

Prerje horizontale- shembuj

Bashkim-T - Bashkim në profil CW

me mbrojtje nga zjarri

W112-C4

Bashkim-T - Bashkim në profil MW

me mbrojtje nga zjarri

Diamant
Shtresë izoluese sipas nevojës

Profil UW
Pllakë Knauf
p.sh. Profil CW

p.sh. Profil MW

Masë izoluese

Vidë Diamant XTN ose
Knauf Vidë universale FN

Vidë e shpejtë TN ose
Knauf Vidë universale FN

Masë izoluese

TRIAS

Uniflott

Pllakë Knauf

W115-C1

Profil CW

Diamant

Bashkim-T - Bashkim në profil CW

me mbrojtje nga zjarri

W112-C5

Profil MW

Bashkim-T - Bashkim në pllakë Diamant

pa mbrojtje nga zjarri
Shtresë izoluese sipas nevojës
Profil CW

p.sh. Pllakë Knauf

Vidë e shpejtë TN ose
Knauf Vidë universal FN

Vidë fiksuese
LG 35,
Distancë 250 mm

Uniflott
Masë izoluese

p.sh. Profil CW

i mundshëm vetëm me Diamant

Profil CW (ekstra)

W112-C2

Bashkim-T profil këndor fleksibël / këndore e brendshme W112-C3

me mbrojtje nga zjarri

Bashkim-T me vidë upë metalike

me mbrojtje nga zjarri

UW-Profil
Pllakë Knauf
Profil UW
Diamant
TRIAS

Vidë Diamant XTN

Profil këndor fleksibël 200
ose
këndore e brendshme

z.B. CW-Profil
Masë izoluese

Ndihmë për montim:
Profili këndor fleksibël bashkohet me profilin UW nëpërmjet krimpimit (me darë për bashkimin e profileve)
Copyright by Knauf Gips KG

Knauf Vidë me upë metalike
Hartmut, a 1000 mm
Uniflott
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Fugat e lëvizjes
Detaje SH 1:5

Prerje horizontale- shembuj - dimens. në mm

W111-BFU2 Fugë e lëvizjes me profil fuge

W112-BFU2 Fugë e lëvizjes
pa mbrojtje nga zjarri

pa mbrojtje nga zjarri

Vidë e shpejtë TN
Pllakë Knauf

Profil fuge
p.sh. Profil CW

Shtresë izoluese
sipas nevojës
p.sh. Profil CW

Profil pë mbrojtjen e këndeve
n.q.s. është e nevojshme
Pllakë Knauf

a

Dimensioni në varësi
të kërkesës dhe profilit për fugë

a a

min.
20 mm

a

30 mm

Distanca nga akset e profileve

W112-BFU3 Fugë e lëvizjes- Profile-MW

W111-BFU1 Fugë e lëvizjes

me mbrojtje nga zjarri

me mbrojtje nga zjarri

Shtresë izoluese
sipas nevojës
Shirita pllake

20

Pllakë Knauf
p.sh. Profil CW 50
p.sh. Profil CW 75

a

20 a

a

20 mm

W112-BFU4 Fugë e lëvizjes

Shtresë izoluese sipas nevojës
p.sh. Profil CW 50
Vidë. LN 3,5x9 mm,
a 500 mm

a 20 a 20 a

Profil UD
Vidë LN 3,5x9 mm,
a 500 mm
p.sh. Profil CW 50

Shirita pllake
Trashësia totale 50 mm
e ngjitur dhe e fiksuar me
vidë gips në gips

a 20 a 20 a

a

Shtresë izoluese sipas nevojës
Shirita pllake
Copa shirita izolues
vetëngjitës

20 mm
a 20 a 20 a

Knauf këshillon për një hapësirë muri 50 mm
Copyright by Knauf Gips KG

20 mm

me mbrojtje nga zjarri

Lidhja e ngurtë me shtresën e murit sjell nje zvogëlim
lokal të zëizolimit

28

a

W115-BFU1 Fugë e lëvizjes

me mbrojtje nga zjarri

Knauf Platten
UW-Profil 50

Profil këndor n.q.s. është e nevojshme
Shirita pllake
Vidë e shpejtë TN
p.sh. Profil MW 75

a

20 mm

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Bashkimet në dysheme
Detaje SH 1:5
W111-VU2

Prerje vertikale- shembuj - Dimensionet në mm

W112-VU2

Bashkim në dyshemenë e gatshme

pa mbrojtje nga zjarri

Bashkim në dysheme me shtresë me bazë anhidriti

me mbrojtje nga zjarri

Shtresa e pandërprerë e shtresës së dyshemesë zvogëlon zëizolimin

p.sh. Profil CW
Pllakë Knauf

p.sh. Profil CW
Pllakë Knauf
Knauf Vidë
fiksuese LG 1)

Profil UW
Masë izoluese

Knauf Fließestrich

Profil UW
Masë izoluese

Knauf Dysheme e gatshme
p.sh. Brio 18 EPS (F127)

Masë izoluese

Knauf Vidë me upë 2)
Shtresë izoluese
p.sh. Pambuk mineral

Uniflott

p.sh. Soletë tavani betoni
1) Distancë e përgjysmuar e fiksueve në krahasim të distancave
të zbatuara të Knauf Vidë universale FN sipas tabelës faqe 9

2) Distancë e përgjysmuar e fiksueve në krahasim të distancave të
zbatuara sipas tabelës faqe 11

W111-VU4

W112-VU3

Bashkim në dysheme mbi tavan me binar druri

me mbrojtje nga zjarri

Bashkim në dysheme- Xokel të ndryshme

me mbrojtje nga zjarri
Knauf Vidë universale FN 3)

p.sh. Profil CW

Shirita pllake në
trashësinë e veshjes me pllakë
Knauf Shirita perimetral
pambuku mineral
(Pikë shkrirje 1000 °C)

Pllakë Knauf
Profil UW

p.sh. Knauf Fließestrich

Pllakë Knauf
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p.sh.
Profil CW

p.sh.
Xokel
Alu-Hygiene

Fugenfüller Leicht

Shirita pllake në trashësinë e veshjes me pllakë

p.sh. soletë betoni
3) Distancë e përgjysmuar e fiksueve me krahasim distancat
e zbatuara sipas tabelës faqe 9

p.sh. W116

Bashkimet në ambjente me lagështi
Kollë për pllakat Knauf Flexkleber
Knauf Flächendicht (hidroizolues)
Izolues pë këndet rrethues në dysheme
Knauf Shirit izolues
Material mbushës prej shkume
Knauf Sanitär Silicon (për mbylljen e fugave)
Knauf Flächendicht (hidroizolues)
Knauf Fließestrich (kollë për pllakat)

Të gjitha trashësitë e konstruksioneve të shtresave të dyshemesë me bazë anhidrit / Konstruksionet e gatshme për dysheme sipas
klasës së qëndrueshmërisë nga zjarri dhe ngarkesës shfrytëzuese
Shiko gjithashtu broshurën teknike F12 Knauf dysheme të gatshme/ broshurën F20 Knauf Sisteme dysheme- Konstruksione dhe teknikat e përpunimit /
broshura teknike K435 Knauf Flächendicht / Flächendichtband

Copyright by Knauf Gips KG
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Bashkimet në tavan
Detaje Sh 1:5
W111-VO2

Prerje vertikale- shembuj - Dimensionet në mm

Bashkim i rrëshqitshëm në tavanin me pllakë gipsi

W112-VO3

Bashkim i rrëshqitshëm në tavan

pa mbrojtje nga zjarri

për kërkesat zëizoluese në murin ndarës R w > 45 dB:
zbatohet bashkimi i rrëshqitshëm analog me detajin W112-VO2
ose tavanin e përmirësojme p.sh. me shtresë Pambuk mineral

Zvogëlimi i zëizolimit me rreth 3 dB

20

a

min.
20 mm

20

20

a

pa mbrojtje nga zjarri

a

Stuko Knauf
Vidhimi vetëm në zonën
ndërmjet profileve
Izolues elastik i vazhdueshëm
Shirita pllake

a

20 mm

p.sh. Profil CW
Pllakë Knauf

Knauf Tavan me pllakë gipsi
(p.sh. D112)
Uniflott + Shirit Trenn-Fix

W112-VO2

Bashkim i rrëshqitshëm në tavan1)

W116-VO2

Bashkim i rrëshqitshëm në tavan1)

Vini re të dhënat e tabelës

W115-VO2

Bashkim i rrëshqitshëm në tavan1)

Vini re të dhënat e tabelës

a
a

Stuko Knauf
Izolues elastik i vazhdueshëm
Shirita pllake
(lartësia në varësi të
devijimit të tavanit)
Profil UW
element fiksues të përshtatshëm
Pllakë Knauf (nuk lejohet
vidhimi në profilin UW)
p.sh. Profil CW

20

Profil për mbrojtje këndi
nqs është e nevojshme

a b

a b

a

20

a

Vini re të dhënat e tabelës

Izolues elastik i vazhd.
Shirita pllake
(lartësia në varësi të
devijimit të tavanit)

1) Të dhënat për bashkimin e rrëshqitshëm në tavan
Lartësitë e
lejuara të
murit

pa
a

b

a

b

m

mm

mm

mm

mm

20

a

Sistemi Knauf

W111 një shtresë

a
a b

me

mbrojtje nga zjarri mbrojtje nga zjarri

Izolues elastik i vazhdueshëm
Shirita pllake
(lartësia në varësi të
devijimit të tavanit)

W115 dy shtresa
W116 një shtresë
W112 dy shtresa
W113 tre shtresa

20

20

20

20

30

10

20

20

6,50 *)

W116 dy shtresa
*) Për lartësitë e lejuara të murit të secilit sistem vini re të dhënat e tabelave
(shih faqen 9 - 15)
Devijime më të mëdha tavani / lartësi më mëdha muri sipas kërkesës
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Shiko gjithashtu broshurën teknike D11 Knauf Tavane me pllakë gipsi
Copyright by Knauf Gips KG

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Bashkime në tavan
Detaje SH 1:5
W112-VO4

Prerje vertikale- shembuj - dimens. në mm

Bashkim në tavan me pllakë gipsi

pa mbrojtje nga zjarri

Lartësi muri të lejuara:

W112-VO5

Bashkim në tavan prej llamarine trapez

me mbrojtje nga zjarri

4 m (më të mëdha sipas kërkesës)

Konstruksion me llamarinë trapez i klasifikuar teknikisht
me mbrojtje nga zjarri me veshje me pllakë të pandërprerë
(p.sh. Sistemi Knauf K217)

Përforcim diagonal
në zonën e varëses
me shufra metalike

Knauf Tavan me pllakë
(p.sh. D113)

Uniflott + Shirit Trenn-Fix

Uniflott + Shirit Trenn-Fix

Masë izoluese
Profil UW
p.sh. Knauf Vidë universale FN 1)
asnje vidhim me
profilin UW
Pllakë Knauf

Profil UW
Vidë me upë metalike,
a 500 mm

Fiksimi i shufrave metalik në soletë kryhet në objekt

W112-VO6

Bashkim në tavan me pllakë gipsi

me mbrojtje nga zjarri

Lartësi muri të lejuara:

1) Pë llamarinë trapez

W112-VO7

t
t
t

1,0 mm parashpohet me Ø 2,0 mm
1,5 mm parashpohet me Ø 3,0 mm
2,0 mm element fiksues të lejuar

Bashkim në konstruksion metalik të veshur

me mbrojtje nga zjarri

4 m (më të mëdha sipas kërkesës)

Nëntavani, i cili i takon një klase qëndrueshmërie nga zjarri
Kërkesa e mbrotjes nga zjarri nga poshtë
(p.sh. Knauf Tavan me pllakë gipsi D112)

Veshje e konstruksionit mbajtës e klasifikuar
teknikisht me mbrojtje nga zjarri
(Zbatimi sipas Knauf Broshurë taknike K25)

Profil CD
Lidhëse kryq
secila anë vidhoset
në profilin CD

Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Masë izoluese
Profil UW
Knauf Vida universale FN
asnjë vidhosje
me profilin UW
Pllakë Knauf

Konstruksion metalik
i fiksuar mekanikisht
në profilet e çelikut
asnjë vidhosje
me profilin UW

Uniflott + Shirit Trenn-Fix
Masë izoluese
Profil UW
Knauf Vidë universale FN
Pllakë Knauf

Duhet të sigurohet kalimi i ngarkesave nëpërmjet tavanit
tek muret rrethues
(bashkimet e forta në perimetër)
Shiko gjithashtu broshurën teknike: D11 Knauf Tavan me pllakë gipsi / K217 Knauf Veshja e llamarinës trapez / K25 Knauf Veshja e konst. metalik me Fireboard
Copyright by Knauf Gips KG
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Hapjet e dyerve

Profilet e dyerve - Nën-konstruksion metalik
Varianti CW

sipas DIN 18340: Lartësi muri
Gjerësi dere
Pesha e derës

Vizatim skematik

Varianti UA

2,60 m
0,885 m
25 kg

sipas DIN 18340: Lartësi muri
> 2,60 m
Gjerësi dere
> 0,885 m
Pesha e derës > 25 kg

Ele fiksuese për
profil UA "lart"
Fiksimi me upë
të përshtatshme

I mundur varianti CW ose UA

Ele fiksuese për
profil UA "lart"
Fiksimi me upë
të përshtatshme

Profil arkitra

Profil CW

Profil UA
këshillohet të jetë në
lartësinë e ambjentit
(të mos zgjatohen)

Ele fiksuese për
profil UA "poshtë"
Fiksimi me upa
të përshtatshme

Ele fiksuese për
profil UA "lart"
Fiksimi me p.sh.
Knauf Vidë me upë
"L" 8/100

Profil UA
ose
Profil CW

Profil arkitra

Ele fiksuese për
profil UA "poshtë"
Fiksimi me upa
të përshtatshme

Bashkim rrëshqitës në tavan

Largohet paketimi plastik i eleve fiksuese
për profil UA
Alternativë: Knauf Bashkues për UA-Profile

Për devijime të tavanit deri maks. 20 mm

Peshat maksimale të fletës së derës
Gjerësi e fletës
së derës

Varianti CW
Profil CW
25 kg

885 mm
1000 mm

-

1200 mm

-

Varianti UA
UA 50
UA 75

UA 100

UA 125

UA 150

Knauf Ele fiksuese
për profil UA dhe CW
50 ose 75 ose 100
Seti përbëhet nga:

50 kg

75 kg

100 kg

125 kg

150 kg

40 kg

60 kg

80 kg

100 kg

120 kg

Këshillimi Knauf:
Për muret me dopio konstruksion metalik, hapjet e dyerve të ndërtohen me profile UA

4 ele fiksuese + 10 upa

Knauf Ele bashkuese

për profil UA
50 ose 75 ose 100 / 125 / 150
Seti përbëhet nga:

Profilet e dyerve (CW / UA) të jenë rreth 40 mm më të shkurtër se profilet vertikale të konst. metalik.
(kushtet ndërtimore p.sh. të kihen kujdes bashkimet e rrëshqitshme në tavan)
Për zbatimin e mureve me profilet 125 ose 150:
për shkaqe konstruktive është i mundur si variant vetëm varianti me profil UA
me Ele bashkuese për UA 100
Profili arkitra të formohet në objetk.

4 Ele fiksuese+ 8 bullona+ 8 dado
me rondele

Knauf Profil arkitra
për profil CW dhe UA
50 ose 75 ose 100

610 - 650 mm; 735 - 775 mm;
860 - 900 mm; 985 - 1025 mm

Nënkonstruksion-Hapje dere

Veshja me pllakë -ana e parë e murit

150 mm

Veshja me pllakë- ana e dytë e murit

150 mm

Nuk lejohet asnjë bashkim i pllakave në profilet vertikale të dyerve
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W11 Knauf Mure me kontruksion metalik
Hapjet e dyerve / Hapjet e murit
Detaje SH 1:5

Prerje horizontale- shembuj

W112-E2

W113-E1

Hapje dere me profil CW

Vidë kokpunto TB
Pllakë Knauf

Dimensioni i hapjes

Vidë e shpejtë TN
Pllakë Knauf

Dimensioni i hapjes

Hapje dere me profil UA

Profil UW
Ele fiksuese për profil CW/UA
CW-Profil si profil për konst. derës

W115-E1

Profil UW
Ele fiksuese për profil CW/UA
Profil UA si profil për konst. derës

W116-E1

Hapje dere me profil UA

Hapje dere me profil UA
Vidë kokpunto TB
Pllakë Knauf

Dimensioni i hapjes
Vidë kokpunto TB
Pllakë Knauf

Dimensioni i hapjes

Shirita pllake
të pandërprerë
në të gjithë
lartësinë e derës

Shirit izolues
i pandërprerë

Profil UW
Ele fiksuese për profil CW/UA
UA-Profil si profil për konst. derës

Profil UW
Ele fiksuese për profil CW/UA
UA-Profil si profil për konst. derës

Pëveç kësaj duhet të kihen parasysh edhe të dhënat e prodhuesit të derës (p.sh leja për mbrojtjen nga zjarri, marrja e masave konstruktive ekstra etj.)
Shih gjithashtu broshurën W495P Knauf Sistemi i dyerve rrëshqitëse Krona

Hapjet maksimale në muret me konstruksion metalik
Distanca nga akset e profileve 625 mm

Gjerësi më të mëdha hapje / lartësi më të mëdha muri sipas kërkesës

Të kihen kujdes lartësitë e lejuara të murit për secilin sistem

Gjatë ndërtimit të derës janë për tu parë kushtet e duhura të montimit.

UA-Profile si profil për konstruksionin e derës

CW-Profile si profil për konstruksionin e derës

Profil UW ose
profil arkitra
a

a

a

a

a

Profil UA
a

a

a

a

Dist. nga akset e profileve

b

Copyright by Knauf Gips KG

b

3a

hapja
asnjë kufizim
në lartësinë e murit

a

a

a

a

a

a

a

Dist. nga akset e profileve

CW-Profil

mur i mbyllur

Vizatime skematike

Profil UA

b
mur i mbyllur

b
mur i mbyllur

b

5a

hapja
deri 3a asnjë kufizim
në lartësinë e murit
deri 4a lartësi muri 6,50 m
deri 5a lartësi muri 4,00 m

b
mur i mbyllur
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Mure të harkuar me Knauf Sinus
Rrezja e harkimit - Pllakë Knauf
Trashësia e pllakës
d
mm

Rrezja harkimit r
Harkim në të thatë
mm

në drejtim gjatësor
Harkim në të njomë

Konkav - hark i brendshëm

Konveks - hark i jashtëm

mm

6,5 (pllakë formuese)

1000

300

9,5 GKB

2000

500

12,5 GKB / GKF

2750

1000

12,5 Diamant

2750

1000

d

r
r
d

Pllaka Knauf / Rreze harkimi të tjera sipas kërkesës
Zbatimi i mbrojtjes nga zjarri sipas kërkesës

Udhëzim mbi harkimin e Pllakave Knauf

Vizatime skematike

Dimens. pllake për tu harkuar
për në drejtimin gjatësor

Harkohen vetëm në drejtim gjatësor
Harkim në të thatë
1. Pllaka Knauf harkohet ngadalë tërthorazi mbi profilet vertikale.
Këshillohet paraharkimi mbi një shabllon.

2. Më pas, pllaka e harkuar vidhoset në profil me vida të shpejta.
Harkimi në njomë
1. Pllaka Knauf në drejtim gjatësor nga ana e harkimit
nga lart vendoset mbi konstruksion prej profilesh ose

Pllakë Knauf e harkuar
Pllakë e prerë
d 12,5 mm
p.sh. Ristelë druri
për fiksimin e
pllakës së harkuar

të ngjashme (në mënyrë që uji i tepërt të mund të kullojë).
2. Me rrul me gjilpëra, pllaka perforohet në drejtimin gjatësor
dhe tërthorazi.
3. Më pas pllaka laget me sprucim ose me rrul dhe lihet disa
minuta, procesi të përseritet disa herë deri sa të arrihet
niveli i ngopjes dhe uji i tepërt të kullojë.
4. Pllaka shtrihet në shabllonin e parapërgatitur, harkohet dhe
fiksohet me shirit ngjitës dhe lihet të thahet.

Shabllon

Detaj Sh 1:5

Udhëzim mbi montimin
Distanca nga akset e profileve CW:

312,5 mm (rreze e jashtme)
300 mm

pa mbrojtje nga zjarri

Profil UW
bashkohet me ShiritinSinus me krimpim

Veshja me pllakë horizontal
Knauf Sinus:

E disponueshme në gjerësitë 50, 75 dhe 100 mm; Gjatësi 190 mm.
Lakimi i dëshiruar mund të krijohet në çdo vend të dëshirueshëm.
Nëpërmjet një shtypje të thjesht me gisht, klipi përkulet dhe
në këtë vend profili bëhet fleksibël.

Rrezet e mundshme:

Sinus

Rreze e jashtme

50

125 mm

75

175 mm

100

250 mm

Fllanxhë
Shirit

Profil CW

Shiriti-Sinus
fiksohet me SinusFllanxhë me krimpim
Klipi-Sinus përkulet

Klip

Knauf Sinus
p.sh. Vidë e shpejtë TN

Pllaka Knauf e harkuar
Uniflott + Shiritfugëmbulues
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Profil UW

Element fiksues
p.sh. Knauf Vidë me upë

Profil si mbështetëse
për pllakat
Shirita pllake
Prerje horizontale-Shembull

W111-SO1 Mur i harkuar

Profili CW lidhet me Knauf Sinus nëpërmjet krimpimit
Distanca e Knauf fiksuesve:

Shabllon

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
W111 / W112 pa bashkim në tavan
Gjerësi muri = gjerësi profili UA
Gjerësi maksimale muri
Veshja me pllakë
12,5 mm
m

Veshja me pllakë
2x 12,5 mm
m

UA 50

3

4

UA 75

4,50

5,50

UA 100

5

6,50

Trash.llamarine 2 mm

Vizatim skematik

Detaji "A"

Gjerësi më të mëdha muri sipas kërkesës

Profil UW

Pllakë Knauf
Profil UW
Profil UA
Profil UW

Detaji "B"

p.sh.
Profil CW

Lartësi muri

UA-Profil

Pamje

Lartësi muri të lejuara 4 m
(lartësi më të mëdha sipas kërkesës)
Profilet UA nuk lejohen të zgjaten (bashkohen)
Kërkesat për mbrojtjen nga zjarri dhe zëizoluese
nuk mund të plotësohen me këto konstruksione muri.

Gjerësi muri

Detaj Sh 1:5

Prerje vertikale- Shembull

Vizatim skematik

Mur me konst.metalik pa bashkim në tavan
W111 / W112

Detaji "B"

Pllakë Knauf
Profil UW

Lartësi muri

4m

Vidë kokpunto TB
Profil UW
Profil UA
Profil UW

Vidë për llamarinë 1)
LB 3,5x9,5 mm

Profil UW në
bashkim me murin
Pllakë Knauf
Knauf Vidë me upë

Profil UA
Profil UW
p.sh. Profil CW
(vertikal)

Detaji "A"

Profil UW
Vidë për llamarinë1)
Profil UA
LB 3,5x9,5 mm
Profil UW
Ele bashkues për Profil UA
Fiksimi në profilin UA
2x Bullon M8
Fiksimi në mur masiv:
Element fiksues të përshtatshëm, pesha ekstra gjithsej:
1 kN
Profil UA 50:
2 kN
Profil UA 75 / 100:
UW-Profil në bashkimin me mur

Bashkimi në dysheme
sipas W111 / W112
1) Distanca ndërmjet fiksuesve sipas tabelës, faqe 9 + 11
distancat e zbatuara të Knauf Vida Universale FN
Copyright by Knauf Gips KG
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Ngarkesat e fiksuara / Ngarkesat konsol
Ngarkesat e fiksuara
deri 15 kg Çengel-X

deri 24 kg Knauf Vidë fiksuese

Aftësia maks. mbajtëse e çengelit

Trashësi
veshje

Vida
fiksuese

mm
deri 5 kg

deri 10 kg

deri 15 kg

LG 25 mm / LG 35 mm

Aftësia maks. mbajtëse e vidave
Knauf
GKB
kg

Knauf
GKF
kg

Diamant
kg

12,5

LG 25

8

10

12

15

LG 25

10

12

15

18

LG 35

12

14

18

2x 12,5

LG 35

16

20

24

Gjatësi min. e vidës: Trashësia veshjes + Trashësia e sendeve që do të varen

deri 65 kg Upë për varje/fiksim ngarkesash
për varjen e peshave konsol deri 0,4 kN/m përkatësisht 0,7 kN/m

deri 1,5 kN/m Traversat / Konstruksione mbajtëse

Trashësia
e veshjes

Peshat konsol mbi 0,4 kN/m si dhe 0,7 kN/m deri 1,5 kN/m gjatësi muri
(p.sh. Boiler, WC e varura, Lavaman)

Aftësia mbajtëse maks. e upave për varje
Upë për varje
Knauf
Upë për varje
plastikr
metalike
Hartmut
ø8 mm ose ø10 mm

Vidë M5 ose M6

1)

Pllakë
Knauf

mm

kg

Diamant

duhet të fiksohen në traversa 2) ose konstruksione3) mbajtëse
të montuara në konstruksionin metalik të murit.

Vidë M5

1)

Pllakë
Knauf

kg

kg

Diamant

Pllakë
Knauf

kg

kg

Shembuj:
W234 Knauf Traverse universale

Diamant

kg

12,5

25

30

30

35

35

40

15 / 18

30

35

35

40

40

45

2x 12,5

40

45

50

55

55

60

2x 15

45

50

55

60

60

65

1)p.sh. Tox Universal, Fischer Universal, Molly Schraubanker ose të ngjashme

Lloji dhe përdorimi i elementeve fiksues
Çengel-X:

Sende të lehta: p.sh tablo
vetëm ngarkesë të shpërndarë deri 15 kg

Knauf Vida fiksuese LG:

Sende të lehta: p.sh. Siguri nga animi për raftet, bibliotekat në këmbë
Ngarkesat e kombinuara të shpërndara dhe dinamike deri 24 kg.

Upë për varje/fiksim të ngarkesave:

Ngarkesat më të larta fiksuese: p.sh. doreza mbajtëse
Pesha konsul: p.sh. frigoriferë
Ngarkesat e kombinuara të shpërndara dhe dinamike deri 65 kg.

W228 Knauf Konstruksion mbajtës
(Profil UA) - në lartësinë e dhomës
për fiksimin e p.sh tabelës së zezë

W234

Shiko Knauf Broshurë teknike W21

2) Preferohet së bashku me sistemet W112, W113, W116
3) p.sh. Konstruksione mbajtëse të firmës Glock GmbH (www.glockgmbh.de)

Peshat konsol

vini re faqen 37

Sipas normës DIN 18183 muret me konst. metalik mund te ngarkohen
me pesha konsol në çdo vend të dëshiruar (p.sh televizorët, raftet e
varura) sipas të dhënave faqe 37.
Merrni parasysh dimens. (lartësi mobilje 300 mm) dhe ekscentritetin
( 300 mm për thellësi mobilje 600 mm).
Fiksimi i peshave konsol duhet të kryhet me min. 2 upa për varje ngarkese
me upë plastike si dhe metalike p.sh. Knauf Hartmut.
Numri minimal i upave llogaritet duke marrë në konsideratë peshën
e mobiljes dhe aftësinë mbajtëse te llojit të upës si dhe trashësinë e
veshjes me pllakë (shiko shembullin e llogaritjes faqe 37).
Distanca e fiksuesve të upave sipas DIN 18183: 75 mm
(Këshillimi Knauf: 200 mm)

300 mm

Mobilje e varur:

Lartësi

Ekscentritet

300 mm

Th

36

Tek pllakat e sipërme të fiksura me kapëse, vetëm tek pllakat e
fiksuar me vida lejohet zbatimi i mbajtjes së ngarkesave.
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Peshat konsol sipas DIN 4103 dhe DIN 18183
Peshat konsol

Shikoni fq. 36

deri 0,4 kN/m (40 kg/m) gjatësi muri
Trashësia e veshjes: < 15 mm Diamant / < 18 mm Pllakë Knauf
Pesha maks. e lejuar e mobiljes (kg) sipas tabelës

ose

Gjerësi mobilje Thellësi mobilje
mm

Pesha maks. e lejuar (kg) sipas diagramës
Peshë maks. e lejuar e mobiljes

mm

100

200

300

400

500

600

400

31

28

25

22

19

16

600

46,5

42

37,5

33

28,5

24

800

62

56

50

44

38

32

1000

77,5

70

62,5

55

47,5

40

1200

93

84

75

66

57

48

Gjerësi mobilje
kg
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Për vlera të ndërmjetme të merren vlerat e pafavorshme ose te ndiqet diagrami.

3

mm
1200
1000
800
600
400

2

1

mm 100 200
Thellësi mobilje

300

400

500

600

deri 0,7 kN/m (70 kg/m) gjatësi muri
Trashësi veshje: 15 mm Diamant (sipas ABP P-1405/928/10) / 18 mm Pllakë Knauf
Pesha maks. e lejuar e mobiljes (kg) sipas Tabelës

ose

Pesha maks. e lejuar

Gjerësi mobilje Thellësi mobilje
mm

mm

100

200

Pesha maks. e lejuar e mobiljes (kg) sipas diagramit

300

400

500

kg

600

400

43

40

37

34

31

28

600

64,5

60

55,5

51

46,5

42

800

86

80

74

68

62

56

1000

107,5

100

92,5

85

77,5

70

1200

129

120

111

102

93

84

120
110
100
90
80
70
65
60
50
40
30
20
10

Për vlera të ndërmjetme të merren vlerat e pafavorshme ose te ndiqet diagrami.

Gjerësi mobilje

mm
1200

3

mm 100 200
Thellësi mobilje

2

1000
800
600
400

1
300 400 450 500 600

Shembuj llogaritje
Llogaritja e peshës së lejuar të mobiljes, si dhe numri minimal i domosdoshëm i upave (gjithmonë 2)

Sipas tabelës:

Sipas diagramit:

0,4 kN/m
Thellësi mobilje 400 mm, gjerësi mobilje 1000 mm
Trashësia e veshjes me pllakë 12,5 mm, upë plastike
numri i nevojshëm i upave 55 kg : 25 kg = 2,2
0,7 kN/m
Thellësi mobilje 450 mm, thellësi mobilje 800 mm
tek thellësia 450 mm 1 hiqet një vizë vertikal lart,
deri te linja gjerësi mobilje 800 , 2
në këtë pikë hiqet një linjë horizontale majtas - leximi
Trashësia e veshjes 2x 12,5 mm, Knauf Hartmut
numri i nevojshëm i upave 65 kg : 55 kg = 1,18

Copyright by Knauf Gips KG

3 :

peshë maksimale mobilje: 55 kg
peshëmbajtja maks. e upës 25 kg
3 Upa janë minimalisht të nevojshme

(shiko tabelën lart)
(shiko tabelën faqee 36)

Pesha maksimale mobiljes: 65 kg
Peshëmbajtja maks. e upës:55 kg

(shiko diagramin lart)
(shiko tabelën faqe 36)

2 Upa janë minimalisht të nevojshme
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Sasia e nevojshme e materialit nga shembuj të zgjedhur

Materiali i nevojshëm për m² mur
pa humbje dhe firo shtesë

2,75 m

Sasitë i referohen një sipërfaqe muri me përmasa:
H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m²
s.n. = sipas nevojës
Të dhënat pa ndonjë kërkese të përcaktuar fiziko-ndërtimore
4,00 m

Përshkrimi

Njësia

Sasitë si vlera mesatare
W111
W112
15

Diamant

2x 12,5

Diamant

W113

25 GKF
3x 12,5
Pllakë
+
12,5 Diamant zjarrduruese

W115

W116

Diamant

Diamant

2x 12,5

18

Konstruksioni metalik
Knauf Profil UW 50x40x0,6; 4 m i gjatë
ose
Knauf Profil UW 75x40x0,6; 4 m i gjatë
ose
Knauf Profil UW 100x40x0,6; 4 m i gjatë
ose
Knauf Profil UW 125x40x0,6; 4 m i gjatë
ose
Knauf Profil UW 150x40x0,6; 4 m i gjatë
ose
ose
ose
ose
ose
ose

Knauf Profil CW 50x50x0,6
Knauf Profil CW 75x50x0,6
Knauf Profil CW 100x50x0,6
Knauf Profil CW 125x50x0,6
Knauf Profil CW 150x50x0,6
Knauf Profil MW 75x50x0,6
Knauf Profil MW 100x50x0,6

0,7

m

0,7

0,7

0,7

1,4

1,4

-

-

4,0

4,0

m

2,0

2,0

2,0

2,0

-

-

Knauf Copa shiriti izolues 70/3,2 mm; (100 mm lang)

m

-

-

-

-

0,5

-

Knauf Shirita pllake (12,5 mm / Diamant 18 mm / 20 mm)

m²

-

-

-

-

0,1

Knauf Vidë e shpejtë (fiksimi i shiritave të pllakave)

copë

-

-

-

-

7

-

Knauf Masë izolues

copë

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

Knauf Shirit izolues (50/3,2 mm; 70/3,2 mm; 95/3,2 mm)

m

1,2

1,2

1,2

1,2

2,4

2,4

1,6

1,6

1,6

1,6

3,2

3,2

m²

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

m²

2

4

2
2

6
-

4

2

copë

30
-

14
30
-

20
30
-

14
18
30

14
30
-

36
-

kg

0,5

0,8

1,1

1

0,8

1

Shirit fugëmbulues (brinjët ballore)

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n

s. n.

s. n.

Shirit Trenn-Fix, 65 mm i gjërë, vetëngjitës

m

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Knauf Profil për mbrojtjen e këndeve 23/13; 2,75 m i gjatë
Knauf Ele këndore 31/31; 3 m e gjatë
Alux-Mbrojtëse këndi 52 mm e gjerë

m

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

s. n.

Knauf Vidë universale (FN 4,3x35 mm; FN 4,3x65 mm)

copë

s. n

s. n

s. n.

s. n.

s. n

s. n.

Knauf Gozhdë për tavan

copë

s. p.

s. n

s. n.

s. n .

s. n .

s. n .

Profil këndor fleksibël (100 mm / 200 mm i gjërë)

m

s. n

s. n.

s. n.

s. n.

s. n .

s. n.

ose
ose

Knauf Vidë me upë "K" 6/35
copë
Knauf Vidë me upë "K" 6/50 (për bashkimet në sipërfaqe të suvatuara)

Shtresë izoluese ... mm i trashë; p.sh. Knauf Insulation
(kini kujdes mbrojtjen nga zjarri/zëizolimin - shiko faqe 7 deri 15)

Pllakë Knauf

(Vini re mbrojtjen nga zjarri / zëizolimin - shiko faqe 7 deri 15)
Knauf Pllakë zjarrduruese 12,5 mm
Pllakë masive (GKF) 25 mm
Diamant 12,5 mm ose 15 mm ose 18 mm

Vidhosja

(Fiksimi i pllakave - Knauf element fiksues shiko faqe 5)
Shresa 1-rë
Shresa 2-të
Shresa 3-të

Stukimi (Niveli i cilësisë së stukimit C2)

(për më tepër materiale stukuese Knauf shiko faqa 43)
Uniflott ose Uniflott imprägniert; për stukim me dorë
ose
TRIAS; për stukim me dorë

38

Gjatë veshjes me pllakë Fireboard: gjithnjë të përdoret Stuko-Fireboard + Knauf Shirit fibër-xhami (brinjët ballore dhe gjatësore)
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Tekst për tenderim

Pos.

Përshkrimi

......

W111 Mur me konst. metalik- një konst. metalik, një shtresë pllake
Mur ndarës i brendshëm jo mbajtës sipas DIN 4103-1 si mur i montuar,
fusha e përdorimit 1/ 2 *, lartësi në m .......... , trashësi në mm .......... .

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

Masa e zëizolimit të vlerësuar DIN 4109 R w,R në dB .......... .*
Klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri DIN 4102-2: F30/ F60 *.*
Zbatimi me konstruksion nga profile llamarine të zinkuara DIN 18182-1,
konstruksion metalik prej profileve Knauf CW 50/ 75/ 100/ 125/ 150 */ Knauf MW 75/ 100 *,
si konstruksion i thjeshtë, bashkime të ngurta në perimetër.
Shtresë izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, trashësi 40/ 60/ 80 * mm,
qëndrueshmëria nga rrymat e ajrit në drejtim gjatësor ≥ 5 kPa·s/m²,
klasa e materialit ndërtimor A, dendësia minimale 30 kg/m³,* pika e shkrirjes min. 1000 °C.*
Produkti: Knauf Insulation lesh guri KR S / KR SK / L / ose të ngjashme . *
Veshja e konstruksionit nga të dyja anët me pllakë gipsi DIN 18180:
Knauf Pllakë ndërtimi/kundër lagështirës */
Knauf Pllakë zjarrduruese/ Pllakë zjarrduruese & kundër lagështirës */
KNAUF Piano/ Piano F/ Piano F kundër lagështirës */
Knauf Diamant 12,5/ 15 */
Knauf Silentboard *,
përpunimi sipas DIN 18181, një shtresore, trashësi pllake 12,5/ 15 * mm.
Niveli i cilësisë C2 stukim standart.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11.
Sistemi: Knauf Mur me konstruksion metalik W111

......

......... m²

.......... €

.......... €

......... m²

.......... €

.......... €

W112 Mur me konstruksion metalik - një konstruksion, dy shtresa pllakë
Mur ndarës i brendshëm jo mbajtës sipas DIN 4103-1 si mur i montuar,
lartësi në m .......... , trashësi në mm .......... .
Masa e zëizolimit të vlerësuar DIN 4109 Rw,R në dB .......... .*
Klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri DIN 4102-2: F30/ F90/ F120 *.*
Zabatimi me konstruksion nga profile llamarine të zinkuara DIN 18182-1,
Konstruksion metalik prej profileve Knauf CW 50/ 75/ 100/ 125/ 150 */ Knauf MW 75/ 100 *,
si konstruksion i thjeshtë, bashkime të ngurta në perimetër
Shtresë izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, trashësi 40/ 60/ 80 * mm,
qëndrueshmëria nga rrymat e ajrit në drejtim gjatësor ≥ 5 kPa·s/m²
Produkti: Knauf Insulation lesh guri KR S / KR SK / L / ose të ngjashme . *
Veshja e konstruksionit nga të dyja anët me pllakë gipsi DIN 18180:
Knauf Pllakë ndërtimore/ kundër-lagështirës */
Knauf Pllakë zjarrduruese/ Pllakë zjarrduruese & kundër lagështirës */
KNAUF Piano/ Piano F/ Piano F kundër-lagështirës */
Knauf Diamant 12,5/
Knauf Pllakë masive/ Pllakë masive kundër lagështirës * + Knauf Diamant 12,5/
Knauf Silentboard/ Knauf Silentboard + Knauf Diamant 12,5 *,
përpunimi sipas DIN 18181, dy shtresa, trashësia e pllakës 2x 12,5/ 25+12,5 * mm.
Niveli i cilësisë C2 stukim standart.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11.
Sistemi: Knauf Mur me konstruksion metalik W112

* fshini të panevojshmet

Shuma............... €
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Tekst për tenderim

Pos.

Përshkrimi

......

W113 Mur me konstruksion metalik- një konstruksion, tre shtresa pllake
Mur ndarës i brendshëm jo mbajtës sipas DIN 4103-1 si mur i montuar,
lartësi në m .......... , trashësi në mm .......... .

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

Masa e zëizolimit të vlerësuar DIN 4109 R w,R në dB .......... .*
Klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri DIN 4102-2: F120.*
Zbatimi me konstruksion nga profile llamarine të zinkuara DIN 18182-1,
Konstruksion metalik prej profileve Knauf CW 50/ 75/ 100/ 125/ 150 */ Knauf MW 75/ 100 *,
si konstruksion i thjeshtë, bashkime të ngurta në perimetër
Shtresë izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, trashësi 40/ 60/ 80 * mm,
qëndrueshmëria nga korrentet në drejtim gjatësor DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
Produkti: Knauf Insulation lesh guri KR S / KR SK / L / ose të ngjashme . *
.Veshja e konstruksionit nga të dyja anët me pllakë gipsi DIN 18180:
Knauf Pllakë ndërtimore/ kundër-lagështirës */
KNAUF Piano F/ Piano F imprägniert */ Knauf Diamant 12,5 */
2x Knauf Silentboard + 1x Knauf Diamant 12,5 *,
Përpunimi sipas DIN 18181, tre shtresa, trashësi pllake 3 x 12,5 mm.
Niveli i cilësisë C2 stukim standart.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11.
Sistemi: Knauf Mur me konstruksion metalik W113

......

......... m²

.......... €

.......... €

.......... €

.......... €

W115 Mur me konstruksion metalik- dopio profil, dy shtresa pllake
Mur ndarës i brendshëm jo mbajtës sipas DIN 4103-1 si mur i montuar,
Fusha e përdorimit 1/ 2 *, lartësi në m .......... , trashësi në mm .......... . Trashësi 155/ 205/ 255 * mm.
Masa e zëizolimit të vlerësuar DIN 4109 R w,R në dB .......... .*
Klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri DIN 4102-2: F90.*
Zbatimi me konstruksion nga profile llamarine të zinkuara DIN 18182-1,
Konstruksion metalik prej profileve Knauf CW 50/ 75/ 100 *, si dopio konstruksion
Konstruksionet bashkohen me njëra-tjetrën nëpërmjet shiritave izolues, bashkime të ngurta në perimetër.
Shtresë izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, dy shtresa,
trashësi 2x 40/ 2x 60/ 2x 80 * mm,
qëndrueshmëria nga korrentet në drejtim gjatësor DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
e vendosur në të gjithë sipërfaqen ndërmjet profileve dhe e sigurtë nga rrëshqitja.
Produkti: Knauf Insulation lesh guri KR S / KR SK / L / ose të ngjashme . *
Veshja e konstruksionit nga të dyja anët me pllakë gipsi DIN 18180:
Knauf Pllakë zjarrduruese/ Pllakë zjarrduruese & kundër-lagështirës */
KNAUF Piano F/ Piano F kundër-lagështirës*/
Knauf Diamant 12,5/
Knauf Silentboard + Knauf Diamant 12,5 *,
Përpunimi sipas DIN 18181, dy shtresa, trashësi pllake 2 x 12,5 mm.
Niveli i cilësisë C2 stukim standart.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11.
Sistemi: Knauf Mur me konstruksion metalik W115
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* fshini të panevojshmet

......... m²

Shuma ............... €

W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Tekst për tenderim

Pos.

Përshkrimi

......

W116 Mur për instalime- dopio konstruksion, veshja me një/dy shtresa pllakë *
Mur ndarës i brendshëm jo mbajtës sipas DIN 4103-1 si mur i montuar,
fusha e përdorimit 1/ 2 *, lartësi në m .......... , trashësi * në mm .......... .

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

Masa e zëizolimit të vlerësuar DIN 4109 R w,R në dB .......... .*

Klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri DIN 4102-2: F30/ F60/ F90 *.*
Zbatimi me konstruksion nga profile llamarine të zinkuara DIN 18182-1,
konstruksion metalik prej profileve Knauf CW 50/ 75/ 100 *,
si mur për instalime me dopio konstruksion, hapësira brenda në mur për montimin e instalimeve në mm ..........,
konstruksionet bashkohen me njëra tjetrën me shirita pllake gipsi,
bashkime të ngurta në perimetër.
Shtresë izoluese prej pambuku mineral sipas DIN EN 13162, një shtresë, trashësi 40 mm,
qëndrueshmëria nga rrymat e ajrit në drejtim gjatësor DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
e vendosur në të gjithë sipërfaqen ndërmjet profileve dhe e sigurtë nga rrëshqitja.
Produkti: Knauf Insulation lesh guri KR S / KR SK / L / ose të ngjashme . *
Veshja e konstruksionit nga të dyja anët me pllakë gipsi DIN 18180:
Knauf Pllakë ndërtimore/kundër-lagështirës */
Knauf Pllakë zjarrduruese/zjarrduruese&kundër lagështirës */ Knauf Diamant 12,5/ 18 *,
përpunimi sipas DIN 18181, një/dy shtresa *, trashësi pllake 18/ 2x 12,5 * mm.
Niveli i cilësisë C2 stukim standart.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11.
Sistemi: Knauf Mur për instalime W116

......... m²

.......... €

.......... €

......

Bashkim, i rrëshqitshëm deri 20 mm, si kosto shtesë për montim muri, lart/ anash *.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ...........................

......... m

.......... €

.......... €

......

Bashkim i reduktuar (hollim muri), si kosto shtesë për montimin e murit, në mur/fasadë*,
Dimensionet në mm ..................., klasa e qëndrueshmërisë nga zjarri DIN 4102-2 F30/ F90 *,*
masa e zëizolimit të vlerësuar DIN 4109 R w,R në dB ..........,*
zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ...........................

......... m

.......... €

.......... €

Bashkim, i reduktuar dhe i rrëshqitshëm deri 20 mm,
zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi , dimensionet në mm ....................,
zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ...........................

......... m

.......... €

.......... €

......

Bashkim në tavan me fugë të fshehur, si kosto shtesë për montimin e murit, dimens. në mm ...............,
zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ...........................

......... m

.......... €

.......... €

......

Bashkim në tavane të pjerrëta nënçati si kosto shtesë për montimin e murit, lartësi në m nga .... deri...... ........... m

.......... €

........... €

......

Këndet si kosto shtesë për montimin e murit, kënddrejtë,
zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ...........................

......... m

.......... €

.......... €

......

Këndet si kosto shtesë për montimin e murit, kënd i ngushtë/i gjërë, i përforcuar me
profil këndor fleksibël prej profileve këndor llamarine të zinkuar, trashësi 0,6 mm, gjerësi në mm 100/ 200 *.
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ...........................
Produkti: Knauf Profil këndor fleksibël
......... m

.......... €

.......... €

......

Fund muri i palidhur si kosto shtesë për montimin e murit,
zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ...........................

......... m

.......... €

.......... €

......

Kënd i jashtëm si kosto shtesë për montimin e murit, zbatimi me ele këndore 31/ 31.
Produkti: Knauf Ele këndore 31/31

......... m

.......... €

.......... €

......

Bashkim-T si kosto shtesë për montimin e murit, zbatimin me
bashkim të ngurtë/ me bashkim të ngurtë dhe veshje me pllakë të ndërprerë/
me profil këndor fleksibël/ me profil për këndet e brendshme *.

.......... m

.......... €

.......... €

......

* fshini të panevojshmet

Shuma ............... €
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W11 Knauf Mure me konstruksion metalik
Tekste preventivuese/ Konstruksioni / Montimi

Pos.

Përshkrimi

Sasia

Çmimi/njësi

Vlera

......

Fugat e lëvizjes si kosto shtesë pë montimin e murit, gjerësi në mm .............,
Zbatimi sipas broshurës teknike Knauf W11 si dhe vizatimi Nr. ................. .

......... m

.......... €

.......... €

......

Fugat e lëvizjes si kosto shtesë pë montimin e murit,
me profil për fuga .......................................
Produkti: ......................, vendosni emrin e prodhuesit.

......... m

.......... €

.......... €

......

Shërbime të veçanta, plan i harkuar
si kosto shtesë për montimin e murit, rrezja e anës së brendshme të mureve të harkuar në mm......

......... m

.......... €

.......... €

......

Hapje për derë me profile mbajtëse, të përforcuar në lartësinë e ambjentit
me profile metalike UA/ CW * 50/ 75/ 100 * përfshirë Elet fiksuese për bashkimin
në dysheme dhe në tavan, të fiksuar me upa dhe vida.
Dimensionet e hapjes B x H in mm ........................., Tashësi në mm ............... .

.......... copë

.......... €

.......... €

Shuma ............... €

* Fshini të panevojshmet

Konstruksioni
Knauf Muret me konstruksion metalik përbëhen
nga një nën-konstruksion metalik, prej një ose dy
kontruksionesh, i cili vishet me një- ose disa
shtresa pllakash Knauf.
Konstruksioni metalik bashkohet në të gjithë
perimetrin e saj me elementë konstruktiv kufitar.
Në hapësirën bosh të murit, varësisht nga
kërkesat fiziko-ndërtimore mund të vendosen
shtresa izoluese si dhe të montohen instalimet
elektrike dhe hidrosanitare.
W111 Mur me konstruksion metalik
■ një konstruksion me profile CW- ose MW
■ veshja me një shtresë pllake
W112 Mur me konstruksion metalik
■ një konstruksion me profile CW- ose MW
■ veshja me dy shtresa pllake
W113 Mur me konstruksion metalik
■ një konstruksion me profile CW- ose MW
■ veshja me tre shtresa pllake

W115 Mur ndarës ndërmjet dy banesave
■ Dopio konstruksion me profile CW, në dy rreshta
paralel dhe të bashkuara me shirit izolues.
■ veshja me dy shtresa pllakë
W116 Mur për instalime
■ Dopio konstruksion me profile CW, në dy
rreshta paralel në distancë, të bashkuara me
shirita pllakash.
■ veshja horizontalisht me një/dy shtresa pllakash.
Fugat e lëvizjes
Fugat e lëvizjes së karabinasë së objektit duhet
të adaptohen në konstuksionin e mureve. Për
mure të vazhdueshme janë të nevojshme fugat e
lëvizjes në distancë rreth 15 m nga njëra tjetra.
Siguria nga goditjet me top (me presion)
Për veshjet shumështresore vlen siguria nga goditjet me top.
Udhëzime
Zëizolimi
■ Të sigurohet hermetizimi i plotë.

■ Tek bashkimet e rrëshqitshme mund të jetë i
nevojshëm një izolim me material me elasticitet
të vazhdueshëm: Knauf Insulation LSD Solimur)
- shiko vizatimin e detajit.
■ Veshja e konstruksionit me pllakë Silentboard,
realizon nje zëizolim shumë më të madh për të
njëjtën trashësi të murit.
Mbrojtja nga zjarri
■ Tek bashkimet e mureve, për të cilat ekzistojnë
kërkesat e mbrojtjes nga zjarri, është e domosdoshme të provohet që elementët konstruktiv
lidhës të kenë të paktën të njëjtën qëndrueshmëri të mbrojtjes nga zjarri.
■ Instalimet e kabllove dhe tubave të zbatohen
sipas Udhëzimit Knauf Brandschutz BS1
Siguri nga vjedhjet
■ Në rast se kërkohet tek muret ndarës ndërmjet
dy banesash siguri nga vjedhjet, mund të
zbatohet sistemi W118, shiko broshurën ST01
Knauf Teknika e sigurisë.

Montimi
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Nënkonstruksioni
■ Profilet perimetralë që bashkohen me elementë
konstruktiv kufitar vishen nga poshtë me masë
izoluese ose me shirit izolues.
Për të plotësuar kërkesat në zëizolim sipas DIN
4109, parag. 5.2, izolimi duhet të kryhet me
mase izoluese Trenwandkitt. Materialet porozë
p.sh Shiritat izolues si rregull, në këtë rast nuk
janë shumë të përshtatshme.
■ Në rast se kemi një devijim të tavanit ≥ 10 mm
krijohen bashkime të rrëshqitshme.
■ Profilet perimetralë në dysheme dhe në tavan
fiksohen. Profilet perimetralë në mur bashkohen
me elementë fiksues distanca e të cilave në
dysheme dhe mur jepet në tabelat për secilin
sistem. Në muret maks. 1000 mm të lartë janë
të nevojshme të paktën 3 pika fiksimi.

Elementë fiksues të përshtatshëm:
Element konstruktiv kufitar masiv: Knauf Vidë
me upë te muret me tullë ose Knauf Gozhdë për
sipërfaqet betonarme.
Element konstruktiv kufitar jo masiv: elementë
special të përshtatshëm për materialin ndërtimor
ku do të kryhet fiksimi, p.sh. Knauf Vidë
universale (sipas ABZ-9.1-251) te sipërfaqet prej
druri, te mure me konstruksion metalik, etj.

■ Profile MW-/CW vendosen vertikalish në profilet
UW dhe rregullohen sipas distancave.
W115 Mur ndarës ndërmjet dy banesash
Dy konstruksione paralel pranë njëra-tjetrës që lidhen me shirit izolues i vendosur në fllanxhën e
brendshme te profileve.

W116 Mur për instalime
Dy konstruksionet paralele në distancë nga
njëri-tjetri bashkohen me shirita pllake 300 mm të
larta, të vendosura në distancë nga akset 900 mm
nga njëra-tjetra në të gjithë gjatësinë e murit.
Veshja me pllakë
■ Fiksimi i pllakave kryhet sipas tabelave në
faqen 5.
■ Veshja me pllakë në varësi të sistemit dhe llojit
të pllakës kryhet vertikale ose horizontale. Te
veshja vertikale, pllakat Knauf parapëlqehet të
jenë në lartësinë e ambjentit.
■ Bashkimet e pllakave të një shtrese dhe ato
ndërmjet shtresave të tjera zhvendosen sipas
skemës së shtrimit të pllakave në faqen 4.
■ Tek profilet e dyerve nuk lejohet të kryhet asnjë
bashkim i pllakave (rreziku i plasaritjes).

W11 Knauf Mur me konstruksion metalik
Stukimi/ Shtresat dhe veshjet

Stukimi
Cilësia e sipërfaqes
■ Stukimi i pllakave të gipsit kryhet sipas niveleve
të cilësisë së kërkuar nga C1 deri C4 sipas
Buletinit Nr.2 “Stukimi i pllakave të gipsit,
cilësia e sipërfaqes” nxjerr nga Federata e
Industrisë së Gipsit (Gjermani).
Materialet stukuese
Materiale stukuese të përshtatshme sipas kërkesës
për cilësinë e sipërfaqes dhe llojit të pllakës.
■ TRIAS: Stukim me dorë pa shirit fugëmbulues tek
fugat e brinjëve gjatësore të mbuluar me karton;
përzihet shumë lehtë, veçanërisht i butë dhe lehtë
për tu lëmuar, me fortësi të mirë dhe i përshtatshëm për ambjentet me lagështi, aftësi thithëse të
vogël për paraqitje fuge pa kontraste; stuko ideale
veçanërisht në sistemet me pllakë Diamant.
■ Uniflott: Stukim me dorë
pa shirit fugëmbulues tek fugat e brinjëve
gjatësore të mbuluar me karton.
■ Uniflott kundër-lagështirës: Stukim me dorë- për
pllakat (jeshile) kundër-lagështirës pa shirit
fugëmbulues tek fugat e brinjëve gjatësore të
mbuluar me karton.
■ Fugenfüller Leicht: Stukim me dorë me shirit
fugëmbulues
Stuko finale, të gatshme ne kova për të arritur cilësinë e kërkuar të sipërfaqes:
■ Readygips: për nivel cilësie C3 dhe C4

■ Finish-Pastös: për nivelin e cilësisë C2 dhe C3
■ Multi-Finish / Multi-Finish M me primer për
suva për nivelin e cilësisë C4
Fugat e pllakave të gipsit
■ Për veshjet shumë shtresore, fugat e shtresës
së poshtme mbushen me material stukues
sipas nivelit të cilësisë së stukimit C1, fugat e
shtresës së sipërme stukohen. Mbushja e
fugave te shtresave të mëposhtme është e
domosdoshme për të garantuar mbrojtjen nga
zjarri, karakteristikat teknike të zëizolimit si dhe
ato statike!
■ Këshillim: Fugat e brinjëve ballore dhe të prera
si dhe fugat e përziera (p.sh. HRAK + brinjë e
prerë) e shtresave të dukshme të pllakës edhe
kur përdoret TRIAS ose Uniflott duhet të
stukohen me shirit fugëmbulues.
Në rast se për lartësi optimale muri është
përdorur veshja me pllaka Diamant me format
të ngushtë dhe janë shtrirë horizontalisht,
stukimi i fugave horizontale të pllakave të
sipërme kryhet me shirit fugëmbulues.
■ Kokat e dukshme të vidave stukohen.
■ Sipërfaqja e dukshme e pllakave pas tharjes së
stukos, n.q.s. është e nevojshme, zmerilohet
lehtë
Fugat në bashkimet me element konst. kufitar
■ Bashkimet në elementë konstruktive kufitar të

të ndërtuar me sistemet e thata (tavan/mur) në
varësi nga kushtet dhe kërkesat për sigurinë nga
plasaritjet, zbatohen me shiritin Trenn-Fix ose
Knauf Shirit letër fugëmbulues.
■ Mbani parasysh kërkesat e Buletinit Nr.3
“Konstruksionet e pllakave të gipsit, fugat dhe
bashkimet” të Forumit të Industrisë së Gipsit.
■ Bashkimet në elementë konstruktiv zbatohen me
shiritin Trenn Fix
■ Për kërkesat e mbrojtjes nga zjarri fugat e
pllakës së poshtme mbyllen, për plotësimin
vetëm të kërkesës të zëizolimit mund të përdoret
akril ose masë izoluese Trennwandkitt.
Temperatura/Klima gjatë përpunimit
■ Stukimi lejohet të kryhet, n.q.s. nuk do të kemi
asnjë ndryshim të madh gjatësor të pllakave
Knauf, si pasojë e ndryshimeve të lagështirës
ose temperaturës.
■ Gjatë stukimit temperatura e ambjentit dhe e
sipërfaqes së punueshme nuk duhet të jetë
nën +10 °C.
■ Në rast të shtrimit të dyshemesë me asfalt,
çimento apo me material me bazë anhidriti,
stukimi kryhet pas shtrimit te dyshemesë.
■ Vini re udhëzimet e Buletinit Nr.1 “Kushtet e
kantierit të ndërtimit” të Federatës së Industrisë
së Gipsit në Gjermani.

Shtresat dhe veshjet e sipërfaqeve me pllakë gipsi
Paratrajtimi
Para vendosjes së shtresave dhe veshjeve
(tapete/letër muri), sipërfaqja e stukuar duhet të
jetë pa pluhur dhe sipërfaqja e pllakës së gipsit të
jenë të paratrajtuara më parë me primer sipas
Buletinit Nr.6 “paratrajtimi i sipërfaqeve të
ndërtuar me sistem të thatë për veshjet ose
shtresat e mëtejshme të sipërfaqes”.
Solucionet paratrajtuese duhet të përkojnë me
bojrat/shtresat/veshjet.
Për të njësuar aftësitë e ndryshme thithëse të
sipërfaqeve të stukuara dhe sipërfaqet e kartonit
janë të përshtatshme solucionet paratrajtuese
(primer) si p.sh Knauf Tiefengrund/Spezialgrund/Putzgrund.
Tek veshjet me tapete (letër) këshillohet të
përdoret një primer për ndërrimin e tapeteve, në
mënyrë që në rast renovimi, largimi i tapetit të
bëhet më thjeshtë.
Për veshjet e sipërfaqeve me pllaka qeramike me
kontakt me ujin me sprucim është i domosdoshëm paratrajtimi me primer-in hidroizolues
Knauf Flächendicht.

Shtresat dhe veshjet e përshtatshme
Shtresat/veshjet e mëposhtme mund të zbatohen
mbi pllakat Knauf:
■ Tapetet
- Tapete prej letre, cohë, tekstil dhe plastikë;
lejohen të përdoren vetëm ngjitës prej
metili-celulozë sipas Broshurës Nr.16, “Direktivat teknike për proceset e vendosjes së
tapeteve”, botuar nga Komisioni i Federatës të
bojës dhe mbrojtjes së pasurisë.
■ Pllakat qeramike
Trashësia minimale e veshjes 18 mm (Diamant
15 mm) dhe distancë nga akset e profileve 625
mm. Për trashësi më të vogël veshje, distanca
nga akset e profileve reduktohet në 417 mm.
■ Suvatë:
- Suvatë (p.sh. Knauf Noblo, Diamant suva me
sprucim, Rotkalk Filz) ose stukot për të gjithë
sipërfaqen (p.sh. Top Finish, Knauf Readygips, Multi-Finish).
Shtresat me suva lejohen të përdoren vetëm
sëbashku me Knauf Shiritin fugëmbulues
■ Bojrat
- Bojrat dispersion (p.sh. Knauf Intol E.L.F.,
Malerweiss E.L.F), bojra me shumë efekte
ngjyrash, bojra dispersion silikati me primerat e përshtatshme.

Nuk janë të përshtatshëm:
■ Veshjet alkaline si bojrat gëlqere, hidromat, dhe bojrat e pastra silikati.
Udhëzim
Pas procesit të tapicerisë prej letre dhe rrjetë
xhami ose pas vendosjes se suvave celuloze, për
një tharje eficiente duhet të kujdesemi për një
ajrim të bollshëm.
Sipërfaqet e pllakave, të cilat qëndrojnë për një
kohë të gjatë të pambrojtura nën ndikimin e diellit,
si pasojë e lyerjes mund të zverdhen. Prandaj
këshillohen prova të bojës në disa gjerësi të
pllakës përfshirë edhe zonat e stukuara. Më e
sigurtë për të mënjanuar zverdhjen e pllakës
është lyerja e sipërfaqes me primer special, si
p.sh. Knauf Atonol Sperrgrund para vendosjes së
suvave sipërfaqësore, Knauf Atonol para procesit
të lyerjes.
Bojrat ose shtresat e zakonshme dhe
avull-izolueset deri në trashësi rreth 0,5 mm si
dhe veshjet (përjashto llamarinën) nuk kanë
ndikim në klasifikimin e teknikës së mbrojtjes nga
zjarri të Knauf Mureve me konstruksion metalik.
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W11 Knauf Mur me konstruksion metalik
Informacion mbi cilësinë në kohë/ Udhëzime të veçanta

Informacione mbi qëndrueshmërinë në kohë të produkteve Knauf dhe Sistemeve të Mureve me konstruksion metalik.
Sistemet me vlerë të objekteve sigurojnë cilësinë
e vazhdueshme të objektit dhe kushte ndërtimore
nëpërmjet një vlerësimi të detajuar në aspektin
ekologjik, ekonomik, social, funksional dhe
teknik. Në Gjermani sistemet e çertifikuar nga
DGNB (Ndërtim i qëndrueshëm i çertifikuar
Gjerman) dhe LEED (Udhëheqës në energji dhe
design-in e mjedisit) kanë relevancë të veçantë.

DGNB
Cilësi ekologjike
■ Kriteret: Potencial të ngrohjes globale,
potencial të prishjes të shtresës së ozonit,
potencial eutrofikimit, potencial në krijimin e
ozonit, dhe mbeturinat.
→ të dhënat mjedisore relevante për produktet
e gipsit janë depozituar pranë një EDP-je.

LEED
Materialet dhe resurset
■ Kriter: Riciklimi i përmbajtjes
→ Riciklimi i pjesëve të pllakave Knauf
(p. sh. Gipsi REA)
■ Kriter: Materiale rajonale
→ rrugë të shkurtër transporti nëpërmjet
mbulimit të territorit me fabrika prodhimi
Knauf.

Knauf Produkte dhe Sistemet e Mureve me
konstruksion metalik mund të ndikojnë këtu
pozitivisht në shumë kritere.

Cilësi ekonomike
Informacione të detajuara sipas kërkesës
■ Kriter: Kostot referuar ndërtimit të objektit në
cilkin e jetës.
→ mënyrë ekonomike e Knauf Ndërtimit të thatë
Cilësi social-kulturore dhe funksionale
■ Kriter: Efiçience në sipërfaqe
→ Sistemet e mureve të holla Knauf rrisin sipërfaqen e shfrytëzueshme.
■ Kriter: Aftësi konvertuese
→ Mënyrë fleksible e ndërtimit të thatë Knauf
Cilësi teknike
■ Kriter: Mbrotja nga zjarri
→ Kompetencë gjithëpërfshirëse e mbrojtjes nga zjarri Knauf
■ Kriter: Zëizolimi
→ me Zëizolimin Knauf tejkalohen
normat e vendosura
■ Kriteret: Prishje e thjeshtë, riciklimi
miqësor, demontimi
→ plotësohen me Ndërtimin e Thatë Knauf

Udhëzime të veçanta

Me anë të kësaj sigurohet, që të gjitha konstruksionet, detajet e zbatimit dhe produktet e listuara në broshurën teknike
W11 Knauf Mure me konstruksione metalike i përgjigjen të gjitha normave dhe rregullave në ndërtim të vlefshme në
kohën e botimit të kësaj broshure. Për më shumë duhet të mbahen parasysh kërkesat fiziko-ndërtimore (mbrojtja nga
zjarri/zëizolimi), konstruktive dhe statike.
Karakteristikat e dhëna konstruktive, statike dhe fiziko-ndërtimore të sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm në
qoftë se sigurohet vetëm përdorimi i të gjithë komponentëve të Sistemit Knauf ose produkte të këshilluar prej
Knauf
Duhet të kihet kujdes vlefshmëria dhe aktualiteti i dëshmive

Knauf Direkt
Shërbimi telefonik:

Fabrika: Knauf Radika AD
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Ruhet e drejta e ndryshimeve teknike. Vlen botimi përkatës aktual.
Të dhënat mbi konsumin, sasinë dhe mënyrën e punës janë të testuara si dhe të zbatuara në praktikë.
Për të gjitha ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe te pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf.

