
 

 
  

Fletëpalosje   2 

Suva   gipsi   dhe   suva   që   përmbajnë   gips   në   beton 

Shoqata   federale   për   zgjerim   dhe   fasada   në   shoqatën   qendrore   të   industrisë   gjermane   të   ndërtimit 
Grupi   i   industrisë   së   ndërtimit   të   gipsit   në   Shoqatën   Federale   të   Industrisë   së   Gipsit   eV 
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Ajrimi   i   pamjaftueshëm,   veçanërisht   në   dy   javët   e   para   pas   aplikimit   të   suvasë,   
mund   të   çojë   në   sinterim   të   sipërfaqes   së   suvasë.   Këto   kanë   një   ndikim   të   madh   
në   tharjen   e   mëtejshme   të   suvasë.   Shtresat   e   sinteruara   duhet   të   hiqen   përsëri   
duke   bluar. 

Dritarja   e   anuar:   
ventilim   i   pamjaftueshëm 

ventilimi   i   dhomës 

Në   kushte   të   pafavorshme,   si   temperaturat   e   ulëta,   lagështia   e   lartë   e   ndërtesës   
ose   mungesa   e   ajrosjes   natyrale,   klientit   mund   t'i   duhet   të   marrë   masa   të   veçanta,   
p.sh.   B.   instalimi   i   dehumidifikuesve   të   ajrit. 

si   ventilim   kryq).   Kjo   vlen   edhe   për   lagështinë   e   ndërtesave   të   shkaktuar   nga   
tregtitë   e   mëvonshme. 

ventilim 

grafik   2 

dritare   plotësisht   e   hapur 
ventilimi   ( me   goditje): 

kushtimisht   të   mjaftueshme 

Dritaret   dhe   dyert   plotësisht   të   
hapura   ajrosje   ( tërthore):   përdoreni   
në   mënyrë   të   përsëritur,   por   për   një   
kohë   të   shkurtër 

Nëse   mallërat   e   asfaltit   mastikë   vendosen   pas   kryerjes   së   punës   së   suvatimit,   
klienti/ planifikuesi   duhet   të   sigurojë   që   nxehtësia   të   shpërndahet   shpejt   me   anë   
të   ventilimit   të   kryqëzuar.   Nxehtësia   e   vazhdueshme   nga   asfalti   mastik   mund   të   
çojë   në   çarje   në   suva   dhe/ ose   humbje   të   forcës   për   shkak   të   dehidrimit   të   shpejtë. 

Rekomandohet   si   rregull 

Dritarja   gjysmë   e   hapur: 
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Raporti   i   provës   për   vlerësimin   e   bazamenteve   të   suvasë   nga   
betoni   normal   ( sipas   DIN   V   18550 ,   seksioni   9 ,   ekzekutimi   i   suvasë) 

Shtojca 



 

 
 



 

 
 

stuck@zdb.de   
www.stuckateur.de 

Kronenstrasse   55-58 Kochstrasse   6-7 

redaktor 

10117    Berlin 
Telefon   +49       30 20314-549 

   10969 Berlin 

    

Telefon      +49 30    31169822-0 
Faks   +49    30    20314-583 

info@gips.de   
www.gips.de 

Shoqata   Qendrore   e   Industrisë   Gjermane   të   Ndërtimit 

Faks      +49 30    31169822-9 

Shoqata   Federale   e   Industrisë   së   Gipsit   eV 
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