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ÇERTIFIKATAT:

CILESI E PËRSOSUR.
HERË. NE NUK KEMI ASGJË PËR TË FSHEHUR.

Produktet e Technogips Pro janë dizenjuar në mënyrë të tillë që të tejkalojnënë 
mënyrë të konsiderueshme kërkesat e standardeve të harmonizuara Europiane, 
cilësia e tyre monitorohet vazhdimisht nëpërmjet kontrollit strikt të prodhimit të 
brendshëm.

Të gjitha produktet Technogips Pro plotësojnë
standardet e sigurisë, dhe janë ndjekur procedurat për vlerësimin 
e konformitetit, përshkruar në Rregulloren 305/2011 të BE mbi 
materialet e prodhimit.

Kërkoni etiketën FSCTM në produktet tona të certifi kuara.

KONSUM MINIMAL ENERGJIE. EMETIME TË DËMSHME MINIMALE.
Linja e prodhimit e teknologjisë së larte minimizon konsumin e energjisë. Gazi natyral është një burim kryesor 
energjie në procesin e prodhimit të pllakave të gipsit  Technogips Pro. Emetimet e dëmshme reduktohen në 
minimum.

NË LINJËN TONË TË PRODHIMIT PËRDORET VETËM E RICIKLUESHME.
Jo vetëm në pllakat e gipsit, por edhe në materialet paketuese të përzierjeve të thata. Kjo ndihmon jo vetëm në 
ruajtjen e pyjeve, por gjithashtu kursen një sasi të madhe energjie që nevojitet për prodhimin e letrës së re.r.

PRODHIM PA MBETJE.
Pllakat e gipsit që për një arsye ose një tjetër nuk kalojnë kontrollin strikt të prodhimit, vihen mënjanë për t’u prerë 
në rripa që do të zëvendësojnë rrjetat e drunjta gjatë paketimit të paletave. Përzierjet e thata të gipsit riciklohen.
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Tipi DFH2 ____________________________________________07.
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 E lehtë në peshë, dhe pritet dhe montohet me lehtësi
 Mund të montohet mbi një konstruksion metalik profi lesh gipsi ose të fi ksohet direkt mbi mur                                    

    tradicional (llaç i thatë) me ndihmën e adezivit me bazë gipsi FIX
 Krijojnë sipërfaqe të lëmuara, të qëndrueshme dhe rezistente gati për dekorim 
 Elemente të zgjidhjeve të sistemit për mure zjarrduruese
 Elemente të zgjidhjeve të sistemit për izolimin akustik të mureve 
 Sigurojnë mjedis të shëndetshëm që kontrollon lagështirën
 Ideale, per aplikime ne ambjente te brendshme me lageshti normale deri ne 60%

Tipi А
Pllakë standarte gipsi

ZGJIDHJE TË TESTUARA. FUQI PERFEKTE. ÇDO HERË.

Trashësia Gjerësia* (mm) Gjatësia* (mm) Pesha (kg/m2) Paleta/pllaka

9.5 mm 1200 2000, 2500, 2600 6.80 70

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 8.20 60

12.5 mm 600 2000 8.20 60

15.0 mm 1200 2000 11.50 50

18.0 mm* 1200 2000 13.00 40

*Me kërkesë paraprake, Technogips Pro mund të prodhojë pllaka të përmasave jo-standarde 

скосен кант (Аk)Tipibuzë e pjerrët (TE)

E përshtatshme për përdorim në sistemet e ndërtimeve të 
thata për ambjentet e brëndshme si muret ndarës, muret shaft 
dhe tavanet e varura në zona me lagështi normale.

EN 520:2004 + А1:2009

ÇERTIFIKATAT:

Tipi А

Për të arritur rezultate 
optimale, kombinojini me:

Profi l Premium  Z140 Vidë FUGA  dhe  
Shirit letre për bashkimet

PSE TE ZGJIDHNI NDËRTIME ME 
GIPS?
OSE 9 GJËRA QË DIMË APO NUK DIMË MBI NDËRTIMET ME GIPS

Arsyet kryesore për të zgjedhur ndërtimet me gips janë shpejtësia e ndërtimit dhe lehtësia e instalimit. Sipas 
vlerësimeve të fundit, koha e përfundimit të një ndërtimi me gips është 3-4 herë më e shkurtër në krahasim me 
punimet me mur tradicional. Zgjidhjet e sistemit. Technogips Pro sigurojnë punë të shpejtë dhe efektive, që do të 
thotë kosto më të ulëta pune.

Për më tepër:

1.  Çdo pikë vlen
Në krahasim me punimet e muratu-

rave me tulla, punimet e gipsit kursejnë 
95% ujë. Muret e godinave kërkojnë më 
shumë bashkepunim me ujin e cila ne 
menyrë sinjfi kative e zgjatë kohën e 
ndërtimit.

2. Pesha e lehtë 
8 deri në  10 herë me e lehtë se ngark-

esa e mureve të tullës. Ngarkesa më e 
vogel mureve ul dhe gjithë ngarkesën 
totale të konstruksionit të godinës  .

3. Lëmueshmëria
Pllakat e gipsit krijojnë një siperfaqe 

me lëmueshmëri dhe pastërti perfek-
te, e gatshme për dekorim në një kohë 
shumë të shkurtër.

4. Të lehtë për t’u riparuar dhe 
mirëmbajtur

Ndryshe nga ndërtimet tradicionale, 
muret me gips mund të çmontohen 
apo riparohen pa pasur nevojë për 
shembje.

5. Liria e dizenjimit
Ato lejojnë dhe ndihmojnë për 

ndarjen e ambienteve në varë-
si të nevojave specifi ke. Muret 
ndarëse dhe tavanet e varura 
lëvizen shumë lehtë, gjë që lejon 
konfi gurim shumë të lehtë të am-
bienteve të brëndshme.

6. Komfort termik
Leshi i gurit që futet në hapë-sirën 

bosh ndërmjet konstruksionit met-
alik dhe murit ndarës është një izol-
ues i shkëlqyer termik, për të mos 
lënë nxehtësinë të dalë nga ambien-
ti dhe anasjelltas.

7. Mbrojtja nga zjarri
Zgjidhjet e sistemit për mure dhe 

tavane sigurojnë mbrojtje të plotë nga 
zjarri.

8. Komfort Akustik
Muret ndarëse dhe tavanet e le-

htë sigurojnë mbrojtje ndaj zhur-
mës.

9. Në mbrojtje të natyrës
Të gjitha pllakat e gipsit 
prod-hohen nga gips dhe letër e 
riciklueshme - lëndë të para që 
ruajnë burimet e shterueshme  
natyrore.
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Trashësia Gjerësia* (mm) Gjatësia* (mm) Pesha (kg/m2) Paleta/pllaka

9.5 mm 1200 2600 6.80 70

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 2800, 3000 8.80 60

12.5 mm 600 2000 8.80 60

15.0 mm* 1200 2000 13.00 50

18.0 mm* 1200 2000 15.00 40

*Me kërkesë paraprake, Technogips Pro mund të prodhojë pllaka të përmasave jo-standarde

 Kanë të gjitha avantazhet dhe cilësitë e pllakave standarde të gipsit
 Krijojnë një bazë të fortë, të qëndrueshme dhe jetëgjatë, gati për veshje me qeramikë në zona me

    lagështi të lartë
 Të lehta në peshë dhe priten dhe montohen me lehtësi
 Ofrojnë mure me nivele të larta mbrojtjeje akustike deri në 66 dB
 Sigurojnë mjedis të shëndetshëm që kontrollon lagështirën
 Ideale, per aplikime ne ambjente te brendshme me lageshti te shtuar deri ne 70 % per periudha te 

shkurtra kohore

Tipi H2
Pllakë gipsi rezistente kundër lagështirës

E përshtatshme për përdorim në sistemet e ndërtimeve të 
thata për ambjentet e brëndshme si muret ndarës, muret shaft 
dhe tavanet e varura në zona me lagështi të lartë për periudhë 
të shkurtër kohe, siç janë kuzhinat, tualetet, dhomat e larjes, etj.

REZISTENCË NDAJ LAGËSHTIRËS. FUQI PERFEKTE. ÇDO HERË.

скосен кант (Аk)Tipibuzë e pjerrët (TE)

EN 520:2004 + А1:2009

 Bërthamë gipsi me densitet të lartë për qëndrueshmëri dhe izolim më të mire akustik Tipi D
 Rezistencë e përmirësuar për temperaturat e larta Tipi F
 Rezistencë e përmirësuar ndaj lagështirës Tipi H2
 Element për zgjidhje të sistemit për mure me rezistencë ndaj zjarrit
 Element për zgjidhje të sistemit për mure me izolim akustik
 Siguron nje ambjent të shëndetshëm që kontrollon lagështirën
 Ideale, per aplikime ne ambjente te brendshme me lageshti te shtuar deri ne 70 % per periudha te 

shkurtra kohore

Tipi DFH2
Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit dhe lagështirës

E përshtatshme për përdorim në sistemet e ndërtimeve të thata për 
ambjentet e brëndshme si muret ndarës, muret Shaft dhe tavanet 
e varura në zona me lagështi të lartë për periudhë të shkurtër kohe 
dhe ambjente me kërkesë për mbrojtje nga zjarri shtesë , siç janë 
kuzhinat publike, laboratorët, dhomat e zhveshjes, etj.

REZISTENCË NDAJ ZJARRIT. FUQI PERFEKTE ÇDO HERË.

E përshtatshme për përdorim në sistemet e ndërtimeve të thata për 
ambjentet e brëndshme si muret ndarës, muret Shaft dhe tavanet 
e varura në zona me lagështi të lartë për periudhë të shkurtër kohe 
dhe ambjente me kërkesë për mbrojtje nga zjarri shtesë , siç janë 

скосен кант (Аk)Tipibuzë e pjerrët (TE)

EN 520:2004 + А1:2009

Trashësia Gjerësia* (mm) Gjatësia* (mm) Pesha (kg/m2) Paleta/pllaka

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 3000 10.0 60

15 mm 1200 2000, 2500, 2600, 3000 12.0 50

*Me kërkesë paraprake, Technogips Pro mund të prodhojë pllaka të përmasave jo-standarde

Tipi H2 Tipi DFH2

Për të arritur rezultate optimale, 
kombinojini me:

Profi l Premium  Z140 Vidë FUGA hydro dhe  
Shirit bashkimi me fi bra qelqi

ër të arritur rezultate optimale, Për të arritur rezultate optimale, 
kombinojini me:

Profi l Premium  Z140 Vidë FUGA hydro dhe  
Shirit bashkimi me fi bra qelqi

ër të arritur rezultate optimale, 
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Trashësia Gjerësia* (mm) Gjatësia* (mm) Pesha (kg/m2) Paleta/pllaka

12.5 mm 1200 2000, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 10.00 60

12.5 mm 600 2000 10.00 60

15.0 mm 1200 2000 12.50 50

18.0 mm* 1200 2000 15.00 40

*Me kërkesë paraprake, Technogips Pro mund të prodhojë pllaka të përmasave jo-standarde

 Kanë të gjitha avantazhet dhe cilësitë e pllakave standarde të gipsit
 Bërthamë gipsi me densitet të lartë për qëndrueshmëri dhe izolim më të mire akustik Tipi D
 Rezistencë e përmirësuar për temperaturat e lartaTipi F
 Element i zgjidhjeve të sistemit për mbrojtjen nga zjarri  Technogips Pro
 Element i zgjidhjeve të sistemit për izolimin e zërit Technogips Pro
 Sigurojnë mjedis të shëndetshëm që kontrollon lagështirën

Tipi DF
Pllakë gipsi rezistente ndaj zjarrit

E përshtatshme për përdorim në sistemet e ndërtimeve 
të thata për ambjentet e brëndshme si muret ndarës, muret 
Shaft dhe tavanet e varura në zona me kërkesë të lartë për 
mbrojtje nga zjarri si korridoret e evakuimit, shkallët, ambiente 
industriale.

REZISTENCE NDAJ ZJARRIT. FUQI PERFEKTE ÇDO HERË.

скосен кант (Аk)Tipibuzë e pjerrët (TE)

EN 520:2004 + А1:2009

Tipi DF

 Kanë të gjitha avantazhet dhe cilësitë e pllakave standarde të gipsit
 Bërthamë gipsi me densitet të lartë për qëndrueshmëri dhe izolim më të mire akustik Tipi D
 Rezistencë e përmirësuar për temperaturat e lartaTipi F
 Element i zgjidhjeve të sistemit për mbrojtjen nga zjarri  Technogips Pro
 Element i zgjidhjeve të sistemit për izolimin e zërit Technogips Pro
 Sigurojnë mjedis të shëndetshëm që kontrollon lagështirën

SOUND COMFORT EXTRA Tipi DF
Pllakë gipsi për izolim akustik dhe mbrojtje nga zjarri

E përshtatshme për përdorim në sistemet e ndërtimeve të 
thata për ambjentet e brëndshme si muret ndarës, muret Shaft 
dhe tavanet e varura në zona me kërkesë të lartë për izolim 
akustik dhe mbrojtje nga zjarri.

IZOLIM I SHKËLQZER DHE MBRJTJE NGA YJARRI. ÇDO HERË.

скосен кант (Аk)Tipibuzë e pjerrët (TE)

EN 520:2004 + А1:2009

Tipi DF

Trashësia Gjerësia* (mm) Gjatësia* (mm) Pesha (kg/m2) Paleta/pllaka

12.5 mm 1200 2000, 2600 12.00 40

15 mm 1200 2000 14.00 40

*Me kërkesë paraprake, Technogips Pro mund të prodhojë pllaka të përmasave jo-standarde

Për të arritur rezultate optimale, 
kombinojini me:

Profi l Premium  Z140 Vidë FUGA  dhe  
Shirit letre për bashkimet

ër të arritur rezultate optimale, Për të arritur rezultate optimale, 
kombinojini me:

Profi l Premium  Z140 Vidë FUGA  dhe  
Shirit letre për bashkimet

ër të arritur rezultate optimale, 

ÇERTIFIKATAT: ÇERTIFIKATAT:
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Trashësia Gjerësia* (mm) Gjatësia* (mm) Pesha (kg/m2) Paleta/pllaka

12.5 mm 1200 2000, 2600 13.00 40

*Me kërkesë paraprake, Technogips Pro mund të prodhojë pllaka të përmasave jo-standarde

 Bërthamë gipsi me densitet të lartë për qëndrueshmëri dhe izolim më të mire akustik Tipi D
 Rezistencë e përmirësuar për temperaturat e larta Tipi F
 Rezistente ne lagështi intesive, kondesimi dhe myku Tipi H1
 Rezistenca ndaj goditjeve Tipi I
 Forca e jashtëzakonshme dhe qëndrueshmëria Dimensionetale - Tipi R
 Element i zgjidhjeve të sistemit për mbrojtjen nga zjarri  Technogips Pro
 Element i zgjidhjeve të sistemit për izolimin e zërit Technogips Pro
 Sigurojnë mjedis të shëndetshëm që kontrollon lagështirën
 Ideale per aplikime ne ambjente te brendshmr me lageshtire te larte deri ne 90% per periudha te 

shkurtra kohore dhe ventilim te sigurt

TITAN BOARD Tipi DFH1IR
Pllakë premium

Pllaka Premium e gjeneratës së re, e përshtatshme për 
përdorim në sistemet e ndërtimeve të thata në ambjente të 
brëndshme me cilësi premium si muret ndarës, muret Shaft, 
veshjet e mureve dhe tavane të varur ne ambjent me kërkesa 
të larta për mbrojtje nga zjarri, izolim akustik, rezistente ndaj 
lagështirës dhe nivel të lartë fortësie ndaj impakteve mekanike. 
Pllaka është ideale për hotele, shkolla, spitale dhe projekte të 
medha komercial.

SIGURI, KOMODITET DHE QËNDRUESHMËRI. GJITHMONË. 

скосен кант (Аk)Tipibuzë e pjerrët (TE)

EN 520:2004 + А1:2009

Tipi DFH1IR

 

mbrojtje nga zjarri                komfort termik                          liri në dizenjim

izolim akustik                        mjedis të shëndetshëm           instalim i lehtë

mbrojtje nga zjarri                komfort termik                          liri në dizenjim

izolim akustik                        mjedis të shëndetshëm           instalim i lehtë

mbrojtje nga zjarri                komfort termik                          liri në dizenjim

izolim akustik                        mjedis të shëndetshëm           instalim i lehtë

Për të arritur rezultate 
optimale, kombinojini me:

Profi l Premium  Z140 TITAN Screw TN 
3.9х25/35 

FUGA  dhe  
Shirit letre për bashkimet

ÇERTIFIKATAT:
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Pllakë me performancë të lartë e përshtatshme për përdorim 
në ndërtimet e thata me cilësi premium të sistemeve të fasadave 
(mure, veshje dhe streha) dhe mure ndarës, muret Shaft, veshje 
muri në zona me kërkesë të lartë për mbrojtje nga zjarri, izolim 
akustik, rezistencë ndaj lagështirës dhe nivel të lartë fortësie 
nga impaktet mekanike, si tualetet publik, kabinat e dushit, 
yonat e relaksit, qendrat e SPA deh ambjente me pishina.

правоъгълен кант (Sk)правоъгълен кант (Sk)

2.2.
1.

REZISTENCE E RRITUR NDAJ ZJARRIT – Tipi F
ABSORPIM MINIMAL I UJIT – KLASA Н1

Trashësia Gjerësia* (mm) Gjatësia* (mm) Pesha (kg/m2) Paleta/pllaka

12.5 mm 1200 2000 11.50 40

*Me kërkesë paraprake, Technogips Pro mund të prodhojë pllaka të përmasave jo-standarde

  Lejon ndërtimin e mureve të fasadës duke përdorur metodën e ndërtimit të thatë - rrit zonat me jetesë   
     të dobishme në ambjent

  Rezistencë e shkëlqyeshme ndaj lagështirës -  e përshtatshme për muret dhe tavanet e brendshme në   
     ambientet me lagështi jashtëzakonisht të lartë (përfshirë kondensimin) 

  Rezistencë e shkëlqyeshme ndaj mykut - veshja e veçantë e pllakë nuk përmban substanca organike
     gjë që parandalon formimin e tyre

  Forcë e shkëlqyeshme - bërthama e përforcuar në kombinim me veshjen e fortë të fi brave të qelqit 
     sigurojnë forcë e shkëlqyeshme e secilës pllakë. Siguron qëndrueshmëri në pesha prej 30 kg / m² të  
     veshjes qeramike dhe përbërjen ngjitëse

  Krijon një strukturë të qëndrueshme dhe të fortë - ndikimi ekstrem dhe forcë përkulje
  Ideale për aplikim të brendshëm në zona me lagështi të lartë deri në 90% të kohës dhe ajrosje të 

     sigurt

BLUE BOARD Tipi GMFH1IR
Pllakë premium  

ZGJIDHJE PËR FASADAT. FORTËSI E SHKËLQYER. GJITHMONË.

square edge (SЕ)

EN 15283-1:2008

ÇERTIFIKATAT:

Tipi GMFH1IR Klasa А1
non-combustible 
board

FUQI E RRITUR E IMPAKTIT – Tipi I 
FORCE E RRITUR NE PERKULJE – Tipi R

Për të arritur rezultate optimale, 
kombinojini me:

SUPER PREMIUM C4 dhe C5 profi le  Blue Board 
Vidë TB 3.9х30 

FUGA hydro  dhe  
Shirit bashkimi me fi bra qelqi*

ër të arritur rezultate optimale, 

*for interior use

VESHJE FASADE TË DRITAREVE DHE ÇATIVE MUR NDARËS / SUSPENDED CEILING IN WET AREAS

MUR FASADE ME SHTRESË TE HOLLË PATINIMI MURI I FASADËS ME SYSTEM TË PËRBËRË ETICS

MURË FASADE ME VESHJE DEKORATIVE NË 
AMBIENT ME LAGËSHTI TË LARTË

VESHJE FASADE PËR STREHËT

Aplikimi: 
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PSE TE ZGJIDHNI
PERZIERJE GIPSI TE THATE?
APO 9 GJERA QE DIME APO NUK DIME MBI NDERTIMET ME GIPS TE THATE

Përzierjet Technogips Pro të gipsit të thatë janë produkte absolutisht të pastra. Ato garantojnë siguri të plotë për 
përdorim në shtëpi. Dhe ka akoma:

1.  Cilësi e garantuar.
Ato ndërtojnë sipërfaqen perfekte gati
për t’u dekoruar dhe lyer. Sipërfaqja e
shndritshme e sipërfaqes së përfun-
duar redukton sasinë e bojës në dorën
e fundit.

4. Zjarrduruese. 
Përzierjet tona të gipsit digjen me 
vështirësi dhe ngadalësojnë përhap-
jen e zjarrit Ato përmbajnë ujë në 
një strukturë të kristalizuar që shpër-
bëhet kur temperatura arrin 100°C.

5. Kursejnë kohë. 
Përzierjet Technogips Pro të gipsit të 
thatë nuk kërkojnë shumë ujë, gjë që 
shkurton shumë kohën e punës.

6. Të lehta për t’u përdorur.
Pllakat Technogips Pro përgatiten 
dhe përdoren lehtë. Nevojitet vetëm 
ujë, dhe produkti është gati për t’u 
përdorur pasi të përzihet. 

7. Kosto të ulëta.
Përzierjet e thata të gipsit janë ekono-
mike dhe efektive. Sasi të vogla të
produktit mund të mbulojnë sipërfaqe
të mëdha me rezultate të shkëlqyera.

8. Rezistente ndaj krisjeve .
Përzierjet Technogips Pro tha-
hen deri në atë masë që garanton
rrezik minimal krisjesh.

9. Lehtësisht të trans-
portueshëm.
Paketohen në thasë letre 5 kg,
25 kg dhe 30 kg, të cilët mund të
transportohen shumë lehtë.

2.  Mjedis i shëndetshëm. 
Përzierjet Technogips Pro on-
trollojnë nivelin e lagështisë në 
ndërtesë dhe shëndetshëm me 
lagështi të kontrolluar. 

3. Izolues të mirë të nxe-
htësisë.
Përzierjet Technogips Pro kanë
përçueshmëri shumë të ulët nxe-
htësie= 0,34 W/(mK), në krahasim
me materialet me përbërje
gëlqerore apo çimentoje.
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NGJITËS GIPSI

50

NGJITJE E FORTE ÇDO HERË.
FIX është një ngjitës me bazë gipsi që përdoret për ngjitje 

direkte të të gjitha llojeve të pllakave të gipsit mbi mure bet-
oni, aerobetoni, tulle etj., në ndërtesa me lagështi normale.

Fërkim i shkëlqyer me bazën

Fuqi e lartë

Forcohet shpejt

Punë e lehtë dhe efektive

Koha nga aplikimi deri në fi llimin e
montimit: 50 minuta

Perzierja 
raporti Mbulimi Konsumi

Thase 
per paleta

 Paleta 
pesha

25 kg ~13 l ujë / 25 kg ~ 5 m2 / 25 kg ~ 5 kg / m2 40 copë 1000 kg

 Magazinojeni dhe transportojeni në paketimin origjinal të pahapur në ambiente të mbyllura, të thata dhe të ajrosura.
 Produkti është i përshtatshëm për t’ përdorur deri në 6 muaj pas datës së prodhimit.
 Cilësitë e produktit garantohen vetëm kur produkti magazinohet dhe përdoret në mënyrën e duhur.
 Nëse produkti merr lagështi, do të krijohen kokrra të forta, gjë që do të përkeqësojë veçoritë dhe shkurtojë afatin e mbajtjes

      së ngjitjes.

 Mos e përdorni FIX për të montuar pllaka gipsi në tavane dhe trarë!
 Mos e përdorni në ambiente me lagështi të lartë!
 Nuk këshillohet të përdoret FIX për të ngjitur elementë të tjerë përveç pllakave të gipsit!

KOHA E MBAJTJES NE RAFT DHE MAGAZINIMI

RECOMREKOMANDIME PER PERDORIMIN E ADEZIVIT ME BAZE GIPSI FIX

PER TE ARRITUR REZULTATE
OPTIMALE, KOMBINONI  FIX ME:

pllaka gipsi
Tipi A

pllakë gipsi
Tipi F

stuko mbushëse
FUGA

PUNA ME ADEZIVIN ME BAZE GIPSI FIX
1. Përgatitja e shtresës së poshtme: Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa vajra! Shtresat pa kapacitet mbajtës 
duhen hequr. Bazat e forta ose të lehta që thithin lagështi duhet të përgatiten paraprakisht me një substancë të përshtatshme 
për të kontrolluar thithjen dhe ngjitjen.

2. Përzierja: Mbushni pjesërisht me ujë një enë jo metalike të pastruar mirë. Shtojini sasinë e kërkuar të FIX (13 litra ujë për 
një thes 25 kg) ngadalë dhe gradualisht, në mënyrë që përzierja e gipsit të arrijë 1-2 mm mbi nivelin e ujit. Lëreni materialin të 
qetësohet për 3-5 minuta. Pastaj përzijeni me mistri apo një përzierës (400-800 rpm) derisa të krijohet një përzierje krejtësisht 
homogjene.

     

     

     

Joint filler FUGA
Gypsum plasterboard

Strip FIX
Concrete / brick substrate

Joint filler FUGA
Gypsum plasterboard

Gypsum adhesive dabs FIX
Concrete / brick substrate

Joint filler FUGA
Gypsum plasterboard

Gypsum adhesive FIX
Concrete / brick substrate

1)

2)

3)

Joint filler FUGA

Joint filler FUGA

Concrete / brick substrate

Joint filler FUGAJoint filler FUGA

Joint filler FUGA
Gypsum plasterboard

Joint filler FUGA

Joint filler FUGA

3. Aplikimi:
       Nëse baza nuk është krejtësisht e sheshtë, përdoren
këto tri metoda instalimi:
      1) Në rast të një disniveli deri në 10 mm përdoret 
metoda e shtresave të holla - FIX aplikohet në rripa 
përgjatë gjithë perimetrit duke përdorur një vegël 
suvatimi të dhëmbëzuar. Në varësi të peshës së pllakës 
së montuar, një ose dy rripa adezivi shtohen për së gjati 
në mes të pllakës.
      2) Në rast të një disniveli deri ndërmjet 10 dhe 20 
mm, adezivi aplikohet në formën e pllakave me diametër 
10 cm, me rregull si në fushë shahu, në distancë 30-40 
cm në linje horizontale dhe vertikale. Pllakat e adezivit 
mund të aplikohen mbi bazën vertikale dhe në pllakën e 
instalimit, në varësi të përmasës së saj.
    3) Në rast të një disniveli mbi 20 mm, rripa gipsi 100 
mm të gjerë priten dhe ngjiten mbi bazën e përgatitur. 
FIX aplikohet në pllakat e gipsit që janë në nivel, duke 
përdorur një mistri të dhëmbëzuar, dhe pastaj pllakat e 
gipsit fi ksohen.
    Kur montohen pllakat e gipsit, mbushje me një trashësi 
prej 10 mm duhet të vihen në anë të dyshemesë, për 
të formuar bashkime që absorbojnë shtrimin linear të 
pllakave.

VEGLAT:

 Eshtë e detyrueshme të përdoren instrumente krejtësisht të pastra pa gjurmë ndryshku. Përndryshe
      veçoritë e produkteve dhe koha e mbajtjes do të ndryshojnë shumë.

 Përzierjet duhet të përdoren në temperaturë të barabartë me atë të bazës dhe të ambientit, në
      diapazonin + 5 ° C ÷ + 30 ° C.

 Shmangni ndryshimet e theksuara të temperaturës gjatë ajrosjes së vendit të punës.

KUSHTET E PERDORIMIT:

kovë elastike nivel përzierës mistri e dhëmbëzuar patinimi mistri
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STUKO PËR FUGAT ME BAZ GIPSI

LIDHJE E BESUESHME ÇDO HERË.
FUGA është një përzierje bashkuese me bazë gipsi për bashkime 

manuale me një shirit të përbashkët pllakash gipsi. Eshtë e përshtatshme 
për patinim të plotë ose mbushje krisjesh të lehta.

Siguron bashkim të fortë
dhe jetëgjatë mes pllakave

Koha nga aplikimi deri në
fi llimin e montimit: 60 minuta

E përshtatshme për
patinim të plotë

Produkt ekonomik dhe
lehtësisht i menaxhueshëm

Nivel i lartë lëmueshmërie
dhe bashkime të plota

Tkurrje minimale gjatë
magazinimit

60

Perzierja 
raporti Mbulimi Konsumi

Thase 
per paleta

 Paleta 
pesha

25 kg ~13.5 l ujë / 25kg ~ 83 m2 / 25 kg ~ 0.3 kg / m2 40 copë 1000 kg

5 kg ~2.8 l ujë / 5kg ~ 16 m2 / 5 kg ~ 0.3 kg / m2 120 copë 600 kg

 Magazinojeni dhe transportojeni në paketimin origjinal të pahapur në ambiente të mbyllura, të thata dhe të ajrosura.
 Produkti është i përshtatshëm për t’ përdorur deri në 6 muaj pas datës së prodhimit.
 Cilësitë e produktit garantohen vetëm kur produkti magazinohet dhe përdoret në mënyrën e duhur.
 Nëse produkti merr lagështi, do të krijohen kokrra të forta, gjë që do të përkeqësojë veçoritë dhe shkurtojë afatin e mbajtjes 

së ngjitjes.

 Përdoreni në ambiente me lagështi normale! Në ambiente me lagështi të lartë përdorni FUGA HYDRO.
 Eshtë e përshtatshme për të mbushur bashkimet mes pllakave të gipsit si edhe për patinim të plotë.

KOHA E MBAJTJES NE RAFT DHE MAGAZINIMI

REKOMANDIME PER PUNEN ME STUKON MBUSHESE  FUGA

PER TE ARRITUR REZULTATE
OPTIMALE, KOMBINONI 
FUGA ME:

pllaka gipsi
Tipi A

pllakë gipsi
Tipi DF

Patinim
SATEN

SI DUHET TE PUNOJME ME STUKON MBUSHESE FUGA

1. Përgatitja e shtresës së poshtme: Instalimi i pllakave të gipsit duhet të kompletohet duke siguruar qëndrueshmërinë e tyre,
dhe rezultati i kësaj duhet të jetë një bazë e pastër, e thatë dhe pa mbeturina vajore. Kur pllakat e gipsit fi ksohen siç duhet, kokat
e vidave duhet të jenë saktësisht poshtë sipërfaqes së pllakës.

2. Përzierja: Mbushni pjesërisht me ujë një enë jo metalike të pastruar mirë. Shtojini sasinë e kërkuar të FUGA (13-14 litra 
ujë në një thes 25 kg) ngadalë dhe gradualisht, në mënyrë që 1-2 mm ujë të mbesin mbi nivelin e përzierjes së gipsit. Lëreni 
materialin të qetësohet për 3-5 minuta. Pastaj përzijeni me një përzierës me rrotullime të ngadalta (400-600 rpm) derisa të 
krijohet një përzierje krejtësisht homogjene.

3. Bashkimet: Ekzekutohet në tri faza:

1) FAZA 1
Vendosni sasi të mjaftueshme përzierjeje që të mbushni 
bashkimin plotësisht, dhe shtypeni mirë që të sigurohet 
mbushje e qëndrueshme. Pastaj vendosni shiritin bashkues 
duke e shtypur në bazë me një shpatull. Prisni 24 orë derisa 
të thahet plotësisht!

2) FAZA 2
Vendosni një shtresë të dytë të përzierjes mbushëse mbi 
shiritin bashkues. Eshtë e rëndësishme që stukoja e 
pa-tnimit të mos dalë jashtë sipërfaqes së bashkimit. Prisni 
përsëri 24 orë derisa materiali të thahet plotësisht!

3) FAZA 3
Vendosni një shtresë të tretë përzierjeje bashkuese që të 
ar-rihet një kalim i lëmuar mes zonës së bashkimit dhe 
pllakës së gipsit. Patinojeni këtë shtresë deri në 50-60 mm 
nga pika fundore e bashkimit.

Veprimi i fundit: Për të arritur rezultate të shkëlqyera, si hap 
i fundit rekomandohet të patinohet e gjithë pllaka me stu 
patinimi gipsi SATEN për aplikim manual!

VEGLAT:

 Eshtë e detyrueshme të përdoren instrumente krejtësisht të pastra pa gjurmë ndryshku. Përndryshe
      veçoritë e produkteve dhe koha e mbajtjes do të ndryshojnë shumë.

 Përzierjet duhet të përdoren në temperaturë të barabartë me atë të bazës dhe të ambientit, në 
diapazonin +5°C ÷ +30°C.

 Shmangni ndryshimet e theksuara të temperaturës gjatë ajrosjes së vendit të punës.

KUSHTET E PERDORIMIT:

kovë elastike përzierës mistri e dhëmbëzuar mistrishpatull

STAGE 1

50 mm 50 mm

STAGE 2

STAGE 3
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STUKO ME BAZË GIPSI REZISTENTE NDAJ LAGËSHTIRES
I BESUESHEM NE KUSHTE ME LAGESHTIRE. ÇDO HERË.

FUGA HYDRO është një stuko mbushëse rezistente ndaj lagështirës për patinim 
manual dhe bashkimin e pllakave me një shirit bashkues në ndërtesa me lagështi.

60

Rezistent ndaj lagështirës

Koha nga aplikimi deri në fi llimin e montimit: 60 minuta

I përshtatshëm për patinim në ndërtesa me lagështi

Siguron bashkim të fortë dhe jetëgjatë mes pllakave

Nivel i lartë lëmueshmërie dhe bashkime të plota

Produkt ekonomik dhe lehtësisht i menaxhueshëm

Tkurrje minimale gjatë magazinimit

Perzierja 
raporti Mbulimi Konsumi

Thase 
per paleta

 Paleta 
pesha

5 kg ~2.8 l ujë / 5 kg ~ 16 m2 / 25 kg ~ 0.3 kg / m2 120 copë 600 kg

 Magazinojeni dhe transportojeni në paketimin origjinal të pahapur në ambiente të mbyllura, të thata dhe të ajrosura.
 Produkti është i përshtatshëm për t’ përdorur deri në 6 muaj pas datës së prodhimit.
 Cilësitë e produktit garantohen vetëm kur produkti magazinohet dhe përdoret në mënyrën e duhur.
 Nëse produkti merr lagështi, do të krijohen kokrra të forta, gjë që do të përkeqësojë veçoritë dhe shkurtojë afatin e mbajtjes 

së ngjitjes.

 E përshtatshme për ambiente me lagështi të shtuar si banjo, kuzhina, laboratorë etj.
 Karakterizohet nga ngjyra e ngjyra e theksuar jeshile!
 E papërshtatshme për t’u përdorur në ambiente të jashtme.

KOHA E MBAJTJES NE RAFT DHE MAGAZINIMI

REKOMANDIME PER PUNEN ME STUKON MBUSHESE FUGA HYDRO

PER TE ARRITUR REZULTATE
OPTIMALE, KOMBINONI 
 FUGA HYDRO ME:

pllaka gipsi
Tipi H2

pllakë e jashtme
BlueBoard

SI DUHET TE PUNOJME ME PERZIERJEN BASHKUESE REZISTENTE
NDAJ LAGESHTIRES FUGA HYDRO

1. Përgatitja e shtresës së poshtme: Instalimi i pllakave të gipsit duhet të kompletohet duke siguruar qëndrueshmërinë e tyre, 
dhe rezultati i kësaj duhet të jetë një bazë e pastër, e thatë dhe pa mbeturina vajore. Kur pllakat e gipsit fi ksohen siç duhet, kokat 
e vidave duhet të jenë saktësisht poshtë sipërfaqes së pllakës.

2. Përzierja: Mbushni pjesërisht me ujë një enë jo metalike të pastruar mirë. Shtojini sasinë e kërkuar të FUGA HYDRO (2,8 
litra ujë në një thes 5 kg) ngadalë dhe gradualisht, në mënyrë që 1-2 mm ujë të mbesin mbi nivelin e përzierjes së gipsit. Lëreni 
materialin të qetësohet për 10-15 minuta. Pastaj përzijeni me një përzierës me rrotullime të ngadalta (400-600 rpm) derisa të 
krijohet një përzierje krejtësisht homogjene.

3. Bashkimet: Ekzekutohet në tri faza:

1) FAZA 1
Vendosni sasi të mjaftueshme përzierjeje që të mbushni 
bashkimin plotësisht, dhe shtypeni mirë që të sigurohet 
mbushje e qëndrueshme. Pastaj vendosni shiritin bashkues 
duke e shtypur në bazë me një shpatull. Prisni 24 orë derisa 
të thahet plotësisht!

2) FAZA 2
Vendosni një shtresë të dytë të përzierjes mbushëse mbi 
shiritin bashkues. Eshtë e rëndësishme që stukoja e pa-ti-
nimit të mos dalë jashtë sipërfaqes së bashkimit. Prisni 
përsëri 24 orë derisa materiali të thahet plotësisht!

3) FAZA 3
Vendosni një shtresë të tretë përzierjeje bashkuese që të ar-
rihet një kalim i lëmuar mes zonës së bashkimit dhe pllakës 
së gipsit. Patinojeni këtë shtresë deri në 50-60 mm nga pika 
fundore e bashkimit.

VEGLAT E
NEVOJSHME:

 Eshtë e detyrueshme të përdoren instrumente krejtësisht të pastra pa gjurmë ndryshku. Përndryshe 
      veçoritë e produkteve dhe koha e mbajtjes do të ndryshojnë shumë.

 Përzierjet duhet të përdoren në temperaturë të barabartë me atë të bazës dhe të ambientit, në
      diapazonin +5°C ÷ +30°C.

 Shmangni ndryshimet e theksuara të temperaturës gjatë ajrosjes së vendit të punës.

KUSHTET E PERDORIMIT:

kovë elastike përzierës mistri e dhëmbëzuar mistrishpatull

Veprimi i fundit: Për të arritur rezultate të shkëlqyera, si hap i fundit rekomandohet të patinohet e gjithë pllaka me 
për-zierjen rezistente ndaj lagështirës FUGA HYDRO!

Ниво Q1

50 mm 50 mm

Ниво Q2
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 Është e nevojshme të përdoren vegla me pastërti perfekte  pa prani ndryshku. Ndryshe, karakteri i produktit dhe qëndrueshmeria 
e tij mund të ndryshojë thelbësisht.

 Miksimi duhet të përdoret në temperaturë të njëjtë me atë të bazës dhe të ambjentit midis +8°C ÷ +35°C.
 Parandaloni ndryshime drastike të temperaturës gjatë vetnillimit të ambjentit.

PËRBËRËS I LEHTË I GATSHËM PËR PËRDORIM

MBUSHËS BASHKIMI & PATINIM
APLIKIM I SHPEJT DHE I LEHTË. NË ÇDO KOHË.

FUGA & FINISH Light është e lehtë, e gatshme për përdorim për të gjitha 
hapat e mbushjes së bashkimeve të pllakave dhe patinim total të llojeve të 
ndrzshme të siperfaqeve.

Përbërës i lehtë i gatshëm për përdorim, 
i përshtatshëm për shumë përdorime

E përshtatshme për aplikim manual dhe 
mekanik

Ngjzrë e bardhë e freskët dhe pastrim i 
sipërfaqes lehtësisht

Patinim përfundimtar i imët për pllaka 
gipsi ose suva, niveli Q3-Q4

Mundëson shtresë të fortë kur mbushë 
bashkimet, nivelet Q1 dhe Q2

KONSUMIM PËR 
MBUSHJET E BASHKIMEVE

KONSUMIMI 
PËR PATINIM

KOVA NË 
PALET

PALETA 
PESHA

20 kg ~ 0.4 kg / m2 ~ 1.0 kg / m2 33 copë 660 kg

 Magazinohet dhe transportohet me pakitimin origjinal ne abjente të mbyllura, të thata dhe të ajrosura.
 Mbrojini nga i ftohti, nga i nxehti ekstrem dhe rrezet e diellit.
 Cilësitë e produktit janë të garantuara vetëm kur produkti magayinohet dhe përdoret në mënzrën e duhur.
 Produkti është i përshtatshëm për përdorim brëda 12 muajve nga data e përdorimit.

 Pasi të hapim paketimin, përbërësi duhet te përyjehet me mikser mekanik. Nëse është e nevojshme, përzierja mund të hollohet.
 E përshtatshme për nivelimin e këndeve të jashtme me këndore alumini.
 Është e përshtatshme për mbushjen e bashkimeve midis pllakave gjithashtu edhe për patinim komplet.
 Përdoret në ambjente me lagështi normale!Për ambjente me lagështi të lartë, përdorni FUGA hydro.

JETGJATËSIA DHE MAGAZINIMI

REKOMANDIME PËR PUNËT ME FUGA & FINISH LIGHT:

PËR TË ARRITUR REZULTATE 
OPTIMALE, KOMBINOJINI ME:

Pllaka gipsi 
Tipi А

SI DUHET TË PUNOJMË ME FUGA & FINISH LIGHT

1. Përgatija e sipërfaqes: Montimi i pllakave duhet p[rfundohet duke siguruar qëndrueshmërinë e tyre dhe rezultat i kësaj 
duhet të jetë një sipërfaqe e pastër, e thatë dhe pa prani të vajrave. Kur pllakat do të montohen përfundimisht, kokat e vidave 
duhet të jenë poshtë siperfaqes se.

2. Përzierja:   Pasi të hapim paketimin përbëresi duhet të përzihet me një mikser mekanik. Nëse është e nevojshme, përzierja 
mund të hollohet : për aplikim manual me mesatarisht 200 ml ujë për 20 kg produkt ose aplikim me makineri me mesatarisht 
400 ml ujë për 20 kg produkt, për të arritur qëndrueshmerinë e kërkuar.

3. Aplikimi - niveli  Q1, Q2, Q3, Q4

1) Niveli Q1

Vendosni sasi të mjaftueshme të përzierësit në mënyrë që të mbushni komplet bashkimin dhe pastaj shtypeni mirë në 
mënyrë që të siguroni mbushjen e ngushtë. Pastaj vendosni shiritin e bashkimit duke e shtyrë drejtë bazës me thikë stu-
koje. Prisni 24 orë deri sa të thahet totalisht.

2) Niveli Q2
Vendosni një shtresë të dytë të materialit e cila mundëson të bejmë një kalim të lehtë midis yonës së bashkimit dhe pllakes 
së gipsit. Hollojeni këtë shtresë ne distancë prej 50-60 mm nga fundi i bashkimit.

3) Niveli Q3
Me lëvizje lineare e mbajmë shpatullen e patinimit nën 30" dhe e përhapim në menyrë lineare një shtresë te hollë. zakonisht 
një ose dy levizje janë të mjaftueshme për të mbushur të gjitha çarjet dhe gropat e mundshme, shtojmë më shumë 
material nëse ështe e nevojshme. Nëse nevojitet sipërfaqja mund të kruhet me letër pasi të jetë tharë totalisht.

3) Niveli Q4
Nëse kërkesa me te medha janë të kërkuara për cilësinë e sipërfaqes përfundimtare ju lutem kaloni ne nivelin Q4. Me levizje 
të drejta lineare përhapni një shtresë 3mm me materialin e gatshëm. zakonisht një ose dy levizje janë të mjaftueshme për 
të mbushur të gjitha çarjet dhe gropat e mundshme, shtojmë më shumë material nëse ështe e nevojshme. Nëse është e 
nevojshme sipërfaqja mund të lëmohet me letër pas tharjes totalisht të patinimit.

Informacion shtesë:
Madhësia e rekomanduar e nozzles është 527 në 531, fuqia rreth 100 Bars.

VEGLAT E 
NEVOJSHME:

KUSHTET E PËRDORIMIR:

mikser banjothikë për patinimshpatull makinë pa ajër
Shirit letre për 

bashkimet

NEW
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STUKO PATINIMI

LEMUESHMERI PERFEKTE ÇDO HERË.
SATEN është një stuko ë përbërë patinimi e shkëlqyer me bazë gip-

si, për aplikim manual mbi nënshtresa të llojeve të ndryshme. Siguron 
sipërfaqe të lëmuara dhe me cilësi të lartë të mureve të jashtme dhe 
tavaneve, gati për t’u lyer dhe dekoruar.

60 Koha nga aplikimi deri në fi llimin
e montimit: 60 minuta

Përdorim në ambiente me
lagështi normale

Mbush dëme minimale deri në 5 mm dhe
krisje në pllaka gipsi apo sipërfaqe të tjera

Krijon sipërfaqe të lëmuara në
mënyrë perfekte

Perfekte për patinim delikat të
sipërfaqeve të ndryshme

Ekonomike për shkak të shtresës
së hollë që duhet shtruar

 Magazinojeni dhe transportojeni në paketimin origjinal të pahapur në ambiente të mbyllura, të thata dhe të ajrosura.
 Produkti është i përshtatshëm për t’ përdorur deri në 6 muaj pas datës së prodhimit.
 Cilësitë e produktit garantohen vetëm kur produkti magazinohet dhe përdoret në mënyrën e duhur.
 Nëse produkti merr lagështi, do të krijohen kokrra të forta, gjë që do të përkeqësojë veçoritë dhe shkurtojë afatin e mbajtjes 

së ngjitjes.

 Trashësia maksimale e një shtrese duhet të jetë 5 mm!
 Koha nga aplikimi deri në fi llimin e montimit: gjatë së cilës gjurmët e mallës mund të nivelohen është 60 minuta!
 Mos e përdorni në ambiente me lagështi të lartë!
 Për të arritur lëmueshmëri perfekte, këshillohet të patinohet e gjithë pllaka e gipsit!

KOHA E MBAJTJES NE RAFT DHE MAGAZINIMI

REKOMANDIME PER PUNEN ME STUKON MBUSHESE ME BAZE GIPSI SATEN PER PERDORIM MANUAL

PER TE ARRITUR REZULTATE
OPTIMALE, KOMBINONI 
SATEN ME:

pllaka gipsi
Tipi A

pllakë gipsi
Tipi DF

stuko mbushëse
FUGA

SI DUHET TE PUNOJME ME STUKON PER PATINIM ME BAZE GIPSI SATEN PER PERDORIM MANUAL?

1. Përgatitja e shtresës së poshtme: Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa vajra! Shtresat pa kapacitet mbajtës 
duhen hequr. Bazat e forta ose të lehta që thithin lagështi duhet të përgatiten paraprakisht me një substancë të përshtatshme 
për të kontrolluar thithjen dhe ngjitjen.

2. Përzierja: Mbushni pjesërisht me ujë një enë jo metalike të pastruar mirë. Shtojani sasisë së kërkuar të SATEN (15 litra ujë 
në një thes 25 kg) ngadalë dhe gradualisht, në mënyrë që 1-2 mm ujë të mbesin mbi nivelin e përzierjes së gipsit. Lëreni ma-
teri-alin të qetësohet për 3-5 minuta. Pastaj përzijeni me një përzierës me rrotullime të ngadalta (400-600 rpm) derisa të krijohet 
një përzierje krejtësisht homogjene.

3. Patinim në tre hapa:

1)  Shtrimi i shtresës së parë

Një shtresë më trashësi 1 deri në 3 mm duhet të shtrohet.
Mistria duhet të lëvizë nga poshtë-lart, me pjerrësi rreth 30% 
ndaj bazës. Filloni të sheshoni murin me lëvizje rrethore 
vetëm në një drejtim (ose vetëm nga e majta në të djathtë, në 
asnjë rast në rreth të plotë). Prisni derisa stukoja e patinimit 
të jetë gjysmë e forcuar, dhe pastaj punojeni me një mallë të 
pastër derisa sipërfaqja të bëhet krejtësisht e lëmuar. Pas çdo 
lëvizjeje, malla duhet të pastrohet me një shpatull nga materiali 
që ka marrë.

2)  Shtrimi i shtresës së dytë

Çdo shtresë pasardhëse duhet të shtrohet vetëm pasi shtresa 
e mëparshme të jetë forcuar plotësisht. Shtrojeni në të njëjtën 
mënyrë, por këtë radhë pak më fort në mënyrë që shtresa të 
arrijë një trashësi mesatare jo më të madhe se 1 mm. Lëmojini 
konkavitetet ose vrimat me një apo dy lëvizje të tjera. Nëse 
është e nevojshme, mund të shtoni akoma përzierje gati për 
t’u përdorur. Nëse është e nevojshme, lëmojeni shtresën me 
letër smerile pasi të jetë forcuar. Lëmojeni gungat me kujdes, 
dhe mbushini zonat konkave me një shpatull dhe përzierje të 
përgatitur, dhe përsëriteni procedurën.

3)   Për të arritur një sipërfaqe të lëmuar si pasqyrë, shtroni një 
shtresë të tretë të hollë dhe patinoni të gjithë sipërfaqen.

EN 13279-2:2014

VEGLAT:

 Eshtë e detyrueshme të përdoren instrumente krejtësisht të pastra pa gjurmë ndryshku. Përndry-
she veçoritë e produkteve dhe koha e mbajtjes do të ndryshojnë shumë.

 Përzierjet duhet të përdoren në temperaturë të barabartë me atë të bazës dhe të ambientit, në 
diapazonin +5°C ÷ +30°C.

 Shmangni ndryshimet e theksuara të temperaturës gjatë ajrosjes së vendit të punës.

KUSHTET E PERDORIMIT:

kovë përzierës mistri patinimi mistrishpatull

Perzierja 
raporti Mbulimi Konsumi

Thase 
per paleta

 Paleta 
pesha

25 kg ~18 l ujë / 25 kg ~ 29 m2 / 25 kg ~ 0.85 kg / m2  / 1 mm 40 copë 1000 kg

10 kg ~7.5 l ujë / 10 kg ~ 11 m2 / 10 kg ~ 0.85 kg / m2  / 1 mm 60 copë 600 kg
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Perzierja 
raporti Mbulimi Konsumi

Thase 
per paleta

 Paleta 
pesha

30 kg ~18 l ujë / 30 kg ~ 2.7÷3 m2 / 30 kg ~ 11 kg / m2  / 10 mm 40 copë 1200 kg

LLAÇ GIPSI PER SUVATIM ME DORE DHE MAKINERI SUVA ME PESHE TE LEHTE PER PERDORIM ME MAKINERI DHE ME DORE

ELASTICITET PERFEKT ÇDO HERË. LEMUESHMERIA.
KOSTO TE ULETA ÇDO HERË.

SPRINT është një llaç me bazë gipsi për suvatim me makineri për aplik-ime 
me një shtresë mbi mure të brendshme në ndërtesa me lagështi nor-male.. 
Prodhuar për përgatitjen e sipërfaqeve që janë gati për lyerje, letër murale, 
apo dekorim dhe patinim fi nal me stuko. I përshtatshëm për çdo lloj makin-
erie për llaç fi n. Produkti mund të përdoret për shtrim manual.

SPRINT PLUS është një llaç me bazë gipsi për suvatim me makineri 
për aplikime me një shtresë mbi mure të brendshme në ndërtesa me 
lagështi normale. Formula më e lehtë me perlit siguron shtrim të shpejtë 
dhe konsum ekonomik. Prodhuar për përgatitjen e sipërfaqeve që janë 
gati për lyerje, letër murale, apo dekorim dhe patinim fi nal me stuko. I 
për-shtatshëm për çdo lloj makinerie për llaç fi n. Produkti mund të për-
doret për shtrim manual.I përshtatshëm për shtrim me makineri dhe 

manual

Peshë deri në 30% më e lehtë se llaçi 
çimentogëlqeror

Lëmueshmëri e lartë

Perfekte për t’u shtruar mbi tulla të temperuara, blloqe çimentoje dhe 
gëlqerorë, beton të përforcuar

Përbërje e lartë gipsi për elasticitet maksimal të gipsit pa krisje

Mjedis i shëndetshëm që kontrollon lagështirën

Koha nga aplikimi deri në fi llimin e montimit: 100 minuta

PER TE ARRITUR REZULTATE OPTIMALE, KOMBINONI SPRINT ME: stuko patinimi
SATEN

 Magazinojeni dhe transportojeni në paketimin origjinal të pahapur në ambiente të mbyllura, të thata
      dhe të ajrosura.

 Produkti është i përshtatshëm për t’ përdorur deri në 6 muaj pas datës së prodhimit.
 Cilësitë e produktit garantohen vetëm kur produkti magazinohet dhe përdoret në mënyrën e duhur.
 Nëse produkti merr lagështi, do të krijohen kokrra të forta, gjë që do të përkeqësojë veçoritë dhe     

      shkurtojë afatin e mbajtjes së ngjitjes.

KOHA E MBAJTJES NE RAFT DHE MAGAZINIMI (PER SPRINT  DHE SPRINT PLUS)

Nëse përdoret një gominë fshirëse uji, arrihet 
lëmueshmëri e lartë dhe nuk ka nevojë për 
patinim shtesë.

Lëmueshmëri e lartë

Më ekonomik dhe i lehtë për t’u punuar

Deri në 30% më i lehtë se llaçrat me bazë çimentoje

Perfekt për t’u shtruar mbi tulla të temperuara, blloqe çimentoje dhe gëlqerorë, beton

I përshtatshëm për përdorim me makineri dhe manual

Përbërje e lartë gipsi për elasticitet maksimal të gipsit pa të çara

Mjedis i shëndetshëm që kontrollon lagështirën

100
100 Koha nga aplikimi deri në fi llimin e montimit: 120 minuta

Perzierja 
raporti Mbulimi Konsumi

Thase 
per paleta

 Paleta 
pesha

30 kg ~18 l ujë / 30 kg ~ 3.3÷3.5 m2 / 30 kg ~ 8.5÷9 kg / m2  / 10 mm 40 copë 1200 kg

 Eshtë e detyrueshme të përdoren instrumente krejtësisht të pastra pa gjurmë ndryshku. Përndryshe 
      veçoritë e produkteve dhe koha e mbajtjes do të ndryshojnë shumë.

 Përzierjet duhet të përdoren në temperaturë të barabartë me atë të bazës dhe të ambientit, në
      diapazonin +5°C ÷ +30°C.

 Shmangni ndryshimet e theksuara të temperaturës gjatë ajrosjes së vendit të punës.

KUSHTET E PERDORIMIT:

EN 13279-2:2014
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SI DUHET TE PUNOJME
ME LLAÇIN ME BAZE GIPSI

1. PERGATITJA E SHTRESES SE POSHTME
Sipërfaqja bazë duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa mbetje vajore. Shtresat pa kapacitet mbajtës duhet të hiqen. Bazat 

e forta ose të lehta që thithin lagështi duhet të përgatiten paraprakisht me një substancë të përshtatshme për të kontrolluar 
thithjen dhe ngjitjen si më poshtë:

1) Në rast nënshtrese betoni, zgjidhni një 
përgatitës të përshtatshëm me kokrriza të 
mëdha (kontakt betoni). Duhet të prisni deri-
sa përgatitësi të thahet plotësisht para se të 
vazhdoni punën.

2) Në rast se baza thith lagështi, si mur 
tradicional prej blloqesh apo tullash të temp 
ruara zgjidhni një përgatitës që penetron siç 
duhet. Pastaj prisni derisa të thahet plotësisht 
para se të vazhdoni punën.

Koha e tharjes së përgatitësit të seleksionuar varet nga temperatura e ajrit në ndërtesë dhe nga veçoritë e produktit. Eshtë e 
detyrueshme të prisni derisa të thahet plotësisht para se të shtroni llaçin!

3) Në rast se ka mbeturina apo sipërfaqe metalike, duhet të trajtohet me material kundër ndryshkut.

2. SUVATIM ME MAKINERI PERZIERJA E LLAÇIT
Fusni SPRINT/ SPRINT PLUS në një-

makineri të përshtatshme për llaç fi n,  
duke ndjekur instruksionet e saj. Den- 
siteti i solucionit rregullohet duke mod- 
ifi kuar rrymën e ujit.

APLIKIMI LLAÇIT
Sprucimi i llaçit në mur bëhet në rripa horizontalë, nga lart posh 

-të. Trashësia mesatare e shtresës duhet të jetë ndërmjet 10 - 20 
mm, dhe nuk duhet të lejohen zona me trashësi më të vogël se 8 
mm. Trashësia maksimale në zona të caktuara mund të arrijë 40 
mm, me metodën “e lagur mbi të lagur”.

3. PUNIMI I LLAÇIT:
1) Filloni ta punoni llaçin me bazë gipsi sapo të jetë vënë 

mbi mur. Eshtë e nevojshme ta shtypni shtresën (lehtë) me 
mistri, dhe pastaj ta lëmoni në qoshe me një dërrasë të pjer-
rët. Pas këtij hapi, siguroni ajrosje normale të ambientit dhe 
prisni që llaçi të forcohet mjafueshëm për vazhduar punimin.

2) Pas 80-100 minutash, testojeni me gisht për të kon-
trol-luar tharjen totale të llaçit. Nëse llaçi është forcuar 
mjaftue-shëm dhe nuk lë gjurmë në gisht, fi lloni nivelimin 
me një dërrasë të pjerrët me seksion H. Nëse është e nev-
ojshme, përdorni materialin e hequr për të mbushur brimat 
apo defekte të tjera në sipërfaqen e përpunuar.

3)  Pas këtij hapi, lëmojeni sipërfaqen me një mistri lëmuese 
që të sheshohen gungat.

4)  Hapi tjetër i “lëmimit” fi llon kur llaçi të këtë arritur forcën 
fi nale (nuk lë gjurmë kur e prek). Lëmojeni sipërfaqen me një 
mistri me shkumë të lagur (fort) derisa të arrini “qumështin e 
gipsit”. Eshtë shumë e rëndësishme të laget mistria me sfun-
jer me më shumë ujë, që të lehtësohet procesi.

5)  Prisni përsëri derisa sipërfaqja të thahet në masën që 
nuk lë gjurmë në gisht kur e prek, dhe fi lloni punimin me një 
mistri deri sa të arrini lëmueshmërinë e kërkuar.

6) Për rezultate optimale: Për të arritur një lëmueshmëri si pasqyrë, është e nevojshme të prisni edhe 60-90 minuta të tjera. 
Pastaj lëmojeni llaçin me një mistri me sfungjer dhe pastrojeni me mistri derisa të arrini shkëlqimin.

4. SHTRIMI MANUAL:
Mbushni pjesërisht me ujë një enë jo metalike të pastruar mirë. Shtojini sasinë e kërkuar të SPRINT/SPRINT PLUS (rreth 

20 litra ujë në një thes 30 kg) ngadalë dhe gradualisht, në mënyrë që niveli i përzierjes së gipsit të arrijë 1-2 mm ujë të 
mbesin mbi nivelin e përzierjes së gipsit. Trazojeni përzierjen me një përzierës deri sa të përftohet një përzierje krejtësisht 
homogjene.

Ndiqni të njëjtat hapa si në rastin e suvatimit me makineri.

INSTRUMENTE TE NEVOJSHME:

makineri
suvatimi me llaç

gipsi

përzierës mistri dërrasë e
pjerrët

mistri me
sfungjer

dërrasë e pjerrët me
seksion H
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Gips për ndërtim që ngjit shpejt, për aplikim direkt. Përdoret për 
mbushjen e brimave, montimin e instalimeve elektrike, patinimin 
e sipërfaqeve të ashpra apo nënshtresave më kapacitet mbajtës 
normal.

SHUME E FORTE ÇDO HERË.

Kompatibël me të gjitha llojet e
punimeve me tulla dhe beton

Fuqi e lartë

Punë e lehtë dhe efektive

Ngjitje e shkëlqyer

Rezistencë e lartë

 8 Koha nga aplikimi deri në
fi llimin e montimit: 8-15 minuta

 Magazinojeni dhe transportojeni në paketimin origjinal të pahapur në ambiente të mbyllura, të thata dhe të ajrosura.
 Produkti është i përshtatshëm për t’ përdorur deri në 6 muaj pas datës së prodhimit.
 Cilësitë e produktit garantohen vetëm kur produkti magazinohet dhe përdoret në mënyrën e duhur. Nëse produkti merr 

lagështi, do të krijohen kokrra të forta, gjë që do të përkeqësojë veçoritë dhe shkurtojë afatin e mbajtjes së ngjitjes.

KOHA E MBAJTJES NE RAFT DHE MAGAZINIMI

 Në sajë të pastërtisë së lartë dhe bardhësisë, gipsi për ndërtim është veçanërisht i i përshtatshëm për prodhimin e kasave 
dhe modeleve të elementeve të ndryshëm prej gipsi dhe ornamenteve të tjera fi ne apo më solide.

ÇFARE DUHET TE DINI PER CONSTRUCTION GYPSUM?

INSTRUMENTE TE NEVOJSHME:

kovë elastike mistrishpatull

SI DUHET TE PUNOJME ME CONSTRUCTION GYPSUM?

EN 13279-2:2014

 Eshtë e detyrueshme të përdoren instrumente krejtësisht të pastra pa gjurmë ndryshku. Përndryshe 
veçoritë e produkteve dhe koha e mbajtjes do të ndryshojnë shumë.

 Përzierjet duhet të përdoren në temperaturë të barabartë me atë të bazës dhe të ambientit, në
      diapazonin +5°C ÷ +30°C.

 Shmangni ndryshimet e theksuara të temperaturës gjatë ajrosjes së vendit të punës.

KUSHTET E PERDORIMIT::

1. Përgatitja e shtresës së poshtme
Sipërfaqja bazë duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa 

mbetje vajore. Shtresat pa kapacitet mbajtës duhet të hiqen. 
Bazat e forta dhe të lehta që thithin lagështi duhet të përg-tit-
en paraprakisht me një substancë të përshtatshme për të 
kontrolluar thithjen dhe ngjitjen, ose thjesht duhet të lagen.

2. Përzierja
Mbushni pjesërisht me ujë një enë jo metalike të pastru-ar 

mirë. Shtojini gradualisht sasinë e kërkuar të GIPSIT PER 
NDERTIM (raporti gips : ujë duhet të jetë afërsisht 1:0,55). 
Lëreni përzierjen e përftuar në këtë mënyrë të “piqet”, dhe 
trazojeni ngadalë me dorë. Përgatisni një sasi përzierjeje që 
do të përdoret brenda 5 minutash!

Në varësi të sasisë gipsit, përgatiten tri lloje përzierjesh 
gipsi: 

1) Gips i fortë (shtresa parë)
Me këtë lloj, niveli i ujit duhet të jetë 1-2 mm mbi përzi-

er-jen e depozituar. E përshtatshme për një shtresë të parë 
me stuko patinimi gipsi. 

2) Gips i moderuar (shtresa e dytë)
Me këtë lloj, pasi është shtuar sasia e kërkuar e përzierjes 

së thatë dhe lihet të qetësohet në ujë, 1-2 mm ujë duhet të 
mbesin mbi të. E përshtatshme për një shtresë të dytë me 
stuko patinimi gipsi, si edhe për kabuj elektrikë, panele elek-
trikë, etj.

3) Gips i dobët (shtresa e tretë)
Sasia e depozituar e përzierjes së thatë duhet të arrijë ½ 

të sasisë së ujit. Lëreni të qetësohet për 2 minuta, dhe lërenit 
të thithet. Para se të fi lloni punën, hiqni sasinë e tepërt të 
ujit. Qëllimi i këtij veprimi është të mbulohet sipërfaqja pasi 
është të jetë shtruar gips i fortë dhe i moderuar.

* Shënim: Për të arritur rezultate të shkëlqyera, lageni sipërfaqen me ujë pas çdo shtrese.

Perzierja 
raporti Mbulimi Konsumi

Thase 
per paleta

 Paleta 
pesha

25 kg gips/ujë - 1/0:55 ~ 25 m2/25 kg ~ 1 kg / m2 / 1 mm 40 copë 1000 kg

5 kg gips/ujë - 1/0:55 ~ 5 m2 / 5 kg ~ 1 kg / m2 / 1 mm 120 copë 600 kg
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PSE PROFILET Technogips Pro?
OSE ÇFARE TJETER NUK DIME MBI NDERTIMET ME GIPS.

Gama e gjerë e profi leve Technogips Pro të veshur me zink për konstruksione të thata për veshje me pllaka me 
gips është e përshtatshme jo vetëm për zgjidhje standarde për mure ndarëse dhe tavane të varur, por edhe për de-
taje komplekse të harkuara. Të gjitha profi let Technogips Pro janë prej çeliku të cilësisë së lartë të veshur me zink 
që siguron besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e konstruksionit.

Avantazhet që i dallojnë profi let Technogips Pro janë:

1.  Standard cilësor
Ato janë dizenjuar në mënyrë 
specifi ke për të mundësuar ndër-
timin e mureve ndarëse, tava-
neve dhe mbulesave të mureve 
me metodat e ndërtimit të thatë. 
Janë prodhuar në përputhje me 
Standardin Europian EN 14195

2. Besueshmëria Profi let 
Technogips Pro janë prej çeliku 
të cilësisë së lartë të veshur me 
zink, rezistent ndaj ndryshkut dhe 
deformimeve. Ato mund t’i ruajnë 
veçoritë e tyre nëse magazinohen 
për një kohë të shkurtër në ambi-
ente të jashtme.

3. Aplikime të shumta Siste-
met metalike
Technogips Pro janë zgjidhje e 
shkëlqyer për rindërtime dhe ri-
parime. Sistemet tona sigurojnë 
një gamë të gjerë zgjidhjesh për 
ndërtesa rezidenciale, komer-
ciale, industriale, dhe spitale e 
shkolla.

4. Opsionet për dizenjim
Për shkak të lehtësisë me të cilën 
priten dhe u jepet formë, ato janë 
veçanërisht të përshtatshme për 
t’u përdorur jo vetëm në projekte 
normale, por edhe për t’u përdorur 
në dizenjimin e zgjidhjeve jo stan-
darte.

5. Pesha optimale 
Profi let tona të veshur me zink 
kanë një raport optimal mes pe-
shës dhe forcës. Kjo i bën që të 
jenë jo të rënda dhe të punohen 
me lehtësi, dhe në të njëjtën kohë 
të forta dhe të qëndrueshme

6. Të lehta për t’u transpo tuar
Kombinimi i peshës së vogël dhe 
forcës së madhe i bën ato shumë 
të lehta për t’u transportuar. Kjo 
e lehtëson dhe optimizon shumë 
transportimin e tyre.

7. Priten lehtë 
Materiali me të cilin janë prod-
huar është zgjedhur në mënyrë që 
të jenë shumë të forta por edhe 
shumë të lehta për t’u punuar - 
priten lehtë me pinca, duke shka-
ktuar shumë pak mbetje.

8. Njihen lehtë Secili nga 
profi let 
Technogips Pro është i markuar 
që të njihet lehtë.

shkolla.

7. 8.
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Profi l Premium CW

Profi l Premium UW

Profi l vertikal per muret ndarës dhe muret shaft.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Profi l perimetral për muret ndarës dhe muret shaft.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Profi l Premium CD 60

Profi l Premium UD 27

Profi l për tavanet e varura dhe veshjet e mureve.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Profi l perimetral për tavanet e varura dhe veshjet e mureve.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

REKOMANDIME PER MAGAZINIMIN:

Z 140

Produkti Seksioni (mm) Trashësia (mm) Gjatësia (mm) Paleta (copë)

CW 50 49 x 48.8 x 47 0.6 3000 dhe 4000 192

CW 75 49 x 73.8 x 47 0.6  3000 dhe 4000 128

CW 100 49 x 98.8 x 47 0.6 3000 dhe 4000 96

CW 125 49 x 98.8 x 47 0.6 3000 dhe 4000 64

CW 150 49 x 98.8 x 47 0.6 3000 dhe 4000 48
*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Produkti Seksioni (mm) Trashësia (mm) Gjatësia (mm) Paleta (copë)

UW 50 40 x 50 x 40 0.6 3000 dhe 4000 192

UW 75 40 x 75 x 40 0.6  3000 dhe 4000 128

UW 100 40 x 100 x 40 0.6 3000 dhe 4000 96

UW 125 40 x 125 x 40 0.6 3000 dhe 4000 64

UW 150 40 x 150 x 40 0.6 3000 dhe 4000 48
*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

For optimal results 
combine with:

Shirit izolues akustik Upa tavan

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Upa Nailoni

Lagështia dhe kushtet atmosferike mund të çojnë në krijimin e oksidimit të bardhë mbi sipërfaqen e profi leve. Ju lutem ndiqni 
procedurat e magazinimit të duhur:
1) Magazinojini në ambiente të brendshme të ajrosura.
2) Magazinojini larg nga substancat agresive, avujt apo burimet e nxehtësisë.

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW

Produkti Seksioni (mm) Trashësia (mm) Gjatësia (mm) Paleta (copë)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 3000 dhe 4000 216

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Produkti Seksioni (mm) Trashësia (mm) Gjatësia (mm) Paleta (copë)

UD 27 27 х 28 х 27 0.6 3000 dhe 4000 192

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Upa tavanUpa tavanUpa tavan

PREMIUMPREMIUM
Z 140

NEW
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LW

dwА

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë për muret e thata TN 3.5х25 25  PH 2 1000

Vidë për muret e thata TN 3.5х35 35  PH 2 1000

Vidë për muret e thata TN 3.5х45 45  PH 2 500

Vidë për muret e thata TN 3.5х55 55  PH 2 500

Vidë për muret e thata TN 4.2х70 70  PH 2 250

Vidë për muret e thata TN 
Vida profi lesh me kokë kryq dhe me majë të mprehtë për 

fi ksimin e pllakave të gipsit në  konstruksionin metalik.
metal TRASHËSIA up to 0.7 mm.

Vidë për muret e thata TN 
me vetë-shpim  

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë TB 3.5х25 25  PH 2 1000

Vidë TB 3.5х35 35  PH 2 1000

Vidë TB 3.5х45 45  PH 2 500

Vidë TB 3.5х55 55  PH 2 500

А

LW

dw

Vidë TEX LB me vetë-shpim 

Vidë TEX LN për muret e thata  

Vida profi lesh me kokë të gjerë për
bashkimin e profi leve metalike ose për të
realizuar varjen direkt mbi profi lin CD 60

Total TRASHËSIA of the metal up to 2.0 mm.

Vida profi lesh me kokë të gjerë për
bashkimin e profi leve metalike ose për të
realizuar varjen direkt mbi profi lin CD 60

Total TRASHËSIA of the metal up to 0.7 mm.
А

LW

dw

LW

dwА

Vidë për muret e thata TN 4.2х70

Vidë me vetë-shpim HEX LB
Vidë gjashtëkëndore me vetëshpim për fi ksimin e strukturës 

së profi leve metalike ose të telave mbajtës direkte ne strukturën 
kryesore

Total TRASHËSIA of the metal up to 2.0 mm.

PRODUKTI standard: EN 14566:2008, Tipi TN 

Vida profi lesh me kokë kryq vetë-shpuese për fi ksimin
e pllakave të gipsit në konstruksionin metalik.

TRASHËSIA up to 2.0 mm.
PRODUKTI standard: EN 14566:2008, Tipi TB 

Vidë TITAN TN

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

TITAN Vidë për muret e thata TN 3.9х25 25  PH 2 1000

TITAN Vidë për muret e thata TN 3.9х35 35  PH 2 1000

Vidë me një majë të mprehtë dhe fi je shumë të ulët, për 
fi ksim të pllakës së gipsit me densitet të lartë në profi let 

metalike me trashësi deri në 0.7 mm.

PRODUKTI standard: EN 14566:2008, Tipi TB 

LW

dwА

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë LB HEX 5.5x25 25 HEX (DIN 7504K) 500

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë TEX LB 4.2x13 13  PH 2 1000

Vidë TEX LB 3.5х9.5 9.5  PH 2 1000

PRODUKTI standard: EN 14566:2008, Tipi LB 

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë TEX LN 4.2х13 13 PH 2 1000

PRODUKTI standard: EN 14566:2008, Tipi LB 

PRODUKTI standard: EN 14566:2008, Tipi LN 
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Upa Nailoni

Upa  tavani 

Varëse që fi ksohet me çekiç në vidë metalike për instalimin e
profi leve periferike (UD ose UW) në baza solide.

Varëse tavanore për fi ksimin e konstruktit metalik të
tavanit të varur në beton të përforcuar.

Kujdes përmasat e sakta të vrimës:
1) Në përgjithësi: diametri i upës = përmasën e brimës.
2) Këshilla jonë: nëse vrimën në material të butë e bëni 1 mm më të vogël, kjo do të rrisë kapacitetin 

mbajtës dhe do të reduktojë rrezikun e lëvizjes

REKOMANDIME PER INSTALIMIN

Produkti Gjatësia (mm) Diametrat (mm) Kuti (copë)

Upa Nailoni 6х40 40 6  100

Upa Nailoni 6х60 60 6  50

Upa Nailoni 6х80 80 6  50

3. 4.3 .2 .1 . 3.

4.3 .2.1. 2.1.1. 2. ..

Produkti Gjatësia (mm) Diametrat (mm) Kuti (copë)

Upa  tavani 6х40 40 6 100

Upa  tavani 6х60 60 6 100

Kllapa rregulluese

Varese, „Anchor“

Varese, „Moon“

Varëse për të fi ksuar një profi l CD direkt në mure
dhe tavane solide

Zgjidhja perfekte për ambiente me peshë të vogël.

Për varje direkte të konstruksioneve me
profi le CD në tavan solid.

Zgjidhje për tavan të varur standard me
konstrukt metalik tek ose dopio.

Varëse për të fi ksuar një profi l CD direkt në mure
dhe tavane solide

Zgjidhja perfekte për ambiente me peshë të vogël.

Produkti Gjatësia (mm) Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Kllapa rregulluese 75 75 0.80 0.40 100

Kllapa rregulluese 125 125 0.80 0.40 100

Kllapa rregulluese 150 150 0.80 0.40 100

Kllapa rregulluese 200 200 0.80 0.40 100

Kllapa rregulluese 250 250 0.80 0.40 100

Kllapa rregulluese 300 300 0.80 0.40 100

Produkti Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Varese, „Anchor“ 1.00 0.25 100

Produkti Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Varese, „Moon“ 0.80 0.25 100

Produkti
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Lidhëse Nonius

Për pjesen e poshtme

Per pjesën lartë

Кllapë sigurie

Siguron lidhje rezistente ndaj presionit për varjen e
konstrukteve të tavanit në një nënshtresë solide.

Zgjidhja perfekte për tavane të varur në holle sportive apo
ambiente me kërkesa më të larta për mbrojtjen nga zjarri.

Diapazoni i varëseve pingule:

Produkti Trashësia (mm) Kuti (copë)

Кllapë sigurie 2.50 100

Produkti Gjatësia (mm) Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Per pjesën lartë 120 120 1.00 0.40 100

Per pjesën lartë 360 360 1.00 0.40 100

Per pjesën lartë 460 460 1.00 0.40 50

Per pjesën lartë 960 960 1.00 0.40 25

Tel mbajtës me cengel ose fi lik

Kapëse e dyfi shtë

Varëse shirit e gdhendur, "Anchor"

Siguron lidhjen mes dyshemesë dhe varëses së
shpejtë (në varësi të konstruksionit

të tavanit të varur).

Siguron tendosje të qëndrueshme të telave gjatë 
instalimit të konstruksionit të tavanit të varur.

Për varje direkte të profi leve CD në
konstruksione druri.

Produkti Trashësia (mm) Gjatësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Tel mbajtës me cengel ose fi lik 125 4.00 125 0.40 100

Tel mbajtës me cengel ose fi lik 250 4.00 250 0.40 100

Tel mbajtës me cengel ose fi lik 375 4.00 375 0.40 100

Tel mbajtës me cengel ose fi lik 500 4.00 500 0.40 100

Tel mbajtës me cengel ose fi lik 750 4.00 750 0.40 100

Tel mbajtës me cengel ose fi lik 1000 4.00 1000 0.40 100

Zgjidhja perfekte për modifi kimin 
e lartësisë së tavanit të varur.

Produkti Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Kapëse e dyfi shtë 0.60 0.40 100

Produkti Trashësia (mm) GJATËSIA (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Varëse shirit e gdhendur, "Anchor" 170 1.00 170 0.25 100

Varëse shirit e gdhendur, "Anchor" 270 1.00 270 0.25 100

Varëse shirit e gdhendur, "Anchor"

Për pjesen e poshtme

Per pjesën lartë

Tel mbajtës me cengel ose fi lik

Lidhëse Nonius

Për pjesen e poshtme

Siguron lidhje rezistente ndaj presionit për varjen e
konstrukteve të tavanit në një nënshtresë solide.

Zgjidhja perfekte për tavane të varur në holle sportive apo
ambiente me kërkesa më të larta për mbrojtjen nga zjarri.

Diapazoni i varëseve pingule:

Për pjesen e poshtme

Produkti Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Për pjesen e poshtme 1.00 0.40 100
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LIdhëse gjatësore për CD 

Kapëse për lidhje kryq të CD 

Këndi i spirancës të CD 

CD lidhës nivelesh

Siguron tendosje për së gjati të profi leve 
CD për tavane të varur.

Siguron lidhje të fortë kryq ndërmjet
profi leve CD kryesore dhe mbështetëse

të konstruktit metalik.

Ideale për të siguruar një lidhje të fortë midis profi lit kryesor 
CD 60 dhe mbështetjes në një konstruksion të tavanit 

të varur në nivelin e dyfi shtë . 

Siguron lidhje kryq të konstruktit të përbërë nga 
profi le CD për tavan të varur në një nivel.

Produkti Gjatësia (mm) Kuti (copë)

Lidhëse gjatësore për CD 0.50 100

Produkti Gjatësia (mm) Kapaciteti mbajtës (kN) Kuti (copë)

Kapëse për lidhje kryq të CD 0.90 0.40 100

Produkti Gjatësia (mm) Kuti (copë)

Këndi i spirancës të CD 0.80 100

Produkti Gjatësia (mm)                                                                                                                     Kuti (copë)

CD lidhës nivelesh 0.80 100

Profi l Premium UA për
krijimin e hapjeve

Të dizenjuar posaçërisht për krijimin e hapjeve për dyer
dhe dritare në mure ndarëse gipsi.

Vjen në tri përmasa kryesore (B): 50 mm, 75 mm, 100 mm në
varësi të trashësisë së dëshiruar të murit.

Vida UA për këndet

Këndore UA

Bulon i cilësisë së lartë për fi ksim të qëndrueshëm në një profi l UA kur
formohet një e hapur në një mur ndarës të lehtë.

Kapëse metalike për fi ksimin e profi lit UA në dysheme 
dhe tavan kur formohen të hapura në mure ndarëse të lehta.

Kiti përfshin bulonin, dadon dhe rondelen.

Produkti Seksioni (mm) Trashësia (mm) Gjatësia (mm) Paketoj (copë)

UA 50 40 х 50 х 40 2.00 3000 dhe 4000 6

UA 75 40 х 75 х 40 2.00 3000 dhe 4000 4

UA 100 40 х 100 х 40 2.00 3000 dhe 4000 4

Produkti Diametrat (mm) Kuti (copë)

Vida UA për këndet M8 50

Produkti Gjerësia * (mm) Trashësia* (mm) Kuti (copë)

Këndore UA 50 50 2.00 100

Këndore UA 75 75 2.00 100

Këndore UA 100 100 2.00 100

Kapëse për lidhje kryq të CD 
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Këndore hekuri per llacëra

Këndore alumini  Premimum

Cep i veshur me zink për krijimin e cepave 
të jashtëm mbrojtës me llaç gipsi.

Profi l alumini me vrima të rrumbullakëta për krijimin dhe ruajtjen e
këndeve të jashtëm ≤ 90°. Mundëson krijimin e këndeve të drejta

dhe njëkohësisht i përforcon dhe mbron nga dëmtimet mekanike.

Produkti Gjatësia (mm) Gjerësia  (mm) Trashësia (mm) Kuti (copë)

Këndore hekuri per llacëra 2700 and 3000 33x33 0.50 25

Produkti Gjatësia (mm) Gjerësia  (mm) Trashësia (mm) Kuti (copë)

Këndore alumini  Premimum 2500 and 3000 23х23 0.40 50

Produkti Gjatësia (mm) Gjerësia  (mm) Trashësia (mm) Kuti (copë)

Këndore alumini standarte 2500 and 3000 23x23 0.34 200

Produkti Gjatësia (mm) Gjerësia  (mm) Trashësia (mm) Kuti (copë)

Ele këndore PVC për harqe 3 m 3000 20x20 1.20

Produkti Gjatësia (mm) Trashësia (mm) Kuti (copë)

Ele këndore PVC, tipi J 3000 0.50

Shirit izolues akustik
Shirit akustik vetë-ngjitës për izolimin e hapësirës ndërmjet profi lit 

periferik dhe dyshemesë, tavanit apo murit solid.

Produkti Gjerësia (mm) Gjatësia (m) Trashësia (mm) Kuti (copë)

Shirit izolues akustik 30 30 30 3 34

Shirit izolues akustik 45 45 30 3 20

Shirit izolues akustik 65 65 30 3 14

Shirit izolues akustik 90 90 30 3 10

Shiriti akustik përmirëson në mënyrë të efektshme izolimin akustik të ndërtesave 
duke ndaluar përhapjen e zhurmës dhe vibracioneve nga dyshemeja dhe tavani.

  Shirit bashkimi vetë-ngjitës 

  Shirit letre për bashkimet

  Shirit bashkimi me fi bra qelqi  

Shirit vetë-ngjitës i fortë dhe fleksibël për mbulimin e bashkimeve të pllakave 
të gipsit kur aplikohet stuko mbushëse gipsi FUGA ose FUGA hydro.

Shirit bashkues letre për përforcim të qëndrueshëm të bashkimeve të pllakave të
gipsit kur aplikohetstuko mbushëse gipsi FUGA ose FUGA hydro.

Shirit fi bre xhami për përforcim të qëndrueshëm të pllakës së gipsit kur
aplikohet stuko mbushëse gipsi FUGA ose FUGA hydro.

Produkti Gjerësia (mm) Gjatësia (m) Kuti (copë)

Shirit bashkimi vetë-ngjitës 48 mm x 20 m 48 20 32

Shirit bashkimi vetë-ngjitës 48 mm x 45m 48 45 18

Shirit bashkimi vetë-ngjitës 48 mm x 90 m 48 90 10

Produkti Gjerësia (mm) Gjatësia (m) Kuti (copë)

Shirit letre për bashkimet 50 x 150 m 50 150 10

Produkti Gjerësia (mm) Gjatësia (m) Kuti (copë)

Shirit bashkimi me fi bra qelqi 50 mm x 25 m 50 25 26

Këndore alumini standarte 
Profi l alumini me vrima të rrumbullakëta për krijimin dhe ruajtjen e

këndeve të jashtëm ≤ 90°. Mundëson krijimin e këndeve të drejta
dhe njëkohësisht i përforcon dhe mbron nga dëmtimet mekanike.

Ele këndore PVC për harqe

Ele këndore PVC, tipi J

Këndi i ndarë në segmente, duke lejuar formimin
e hapësirave dhe harqeve.

I përshtatshëm për veshjen e qosheve të pllakave të gipsit 
për të bërë elemente dekorativë të tavanit të varur).
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Ne varësi të kushteve mjedisore(mundësia ose prania e kondesimit 
në me pishina, vende me ndotje kimike, mure ndarës dhe tavane 
të varur pranë zonave bregdetare ose objekteve industrial, 
etje) rekomandohet të përdorni provile special dhe aksesore te 
perforcuar me veshje anti – korezion shtesë.Sigurimi I nivelit 
të lartë të mbrojtjes nga korrozioni garanton që konstruksioni 
metalik I sistemit të ndërtimit të thatë do të mbetet I paprekur 
nganjë system agresiv për një periudhë të gjatë kohore.

Më shume mbrojtje dhe jetëgjatësi te madhe e ndërtimit me 
produktet special Technogips Pro Premium Profiles dhe
aksesorët me shtresë mbrojtje anti-korrezioni C4 ose C5 në varësi 
të zonave të aplikimit dhe kushteve të mjedisit.

Kategoria për 
mbrojtjen nga

Korrosioni, acc. 
EN ISO 12944-2

Shëmbuj të Mjediseve Agresive Produkte Technogips Pro
me veshje anti-korrosion

Të jashtëm Brendshëm

Klasa C3
Niveli I mesëm I 
mbrojtjes

Kondicione atmosferike urbane 
dhe industrial me nivele te 
moderuar ndotje të ajrit, 
zonave bregtetare me nivel të 
ulët përbërësi kripe.

Zona prodhimi me nivel lagështie 
të lartë dhe nivel të moderuar 
ndotje ajri ,si. Zona përpunimi 
qumshti, birrari, lavanderi, objektet 
e prodhimit të ushqimit.

CD dhe UD Super Premium C4 Profile
CW dhe UW Super Premium C4 Profile
Blue Board Vidë për muret e thata TB 3.9x30 C5
Vidë për muret e thata TN 3.5х25 C5
Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5х25 
C5
Vidë TEX me vetë-shpim TEX LB 4.2x13 C5
Kllapa rregulluese 125 Super Premium C5
Lidhëse Nonius Super Premium C5
Kapëse për lidhje kryq të CD Super Premium C5
Kapëse e dyfishtë Super Premium C5

Klasa C4
Nivel I lartë I 
mbrojtjes

Zona industriale, zona 
bregdetare me nivel të 
moderuar teë kripës ne ajër.

Zona me prani kondesimi, me nivel 
të lartë ndotje ajri teë shkaktuara 
nga aktiviteti I fabrikave, e.g. 
objekte industriale, vende me 
pishina,dhoma zhveshje publike
dhe dhoma dushi.

Klasa C5
Niveli më I lartrë 
I mbrojtjes

Zona industriale, zona 
bregdetare dhe godina afër 
plazhit me nivel të lartë te 
kripes në ajër.

Godina dhe zona me kondesim 
konstant, lagështi te madhe dhe 
nivel të lartë ndotje. 

CD dhe UD Super Premium C5 Profile
CW dhe UW Super Premium C5 Profile
Blue Board Vidë për muret e thata TB 3.9x30 C5
Vidë për muret e thata TN 3.5х25 C5
Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB 3.5х25 
C5
Vidë TEX me vetë-shpim TEX LB 4.2x13 C5
Kllapa rregulluese 125 Super Premium C5
Lidhëse Nonius Super Premium C5
Kapëse për lidhje kryq të CD Super Premium C5
Kapëse e dyfishtë Super Premium C5

SIGURIA DHE QËNDRUESHMËRIA E KONSTRUKSIONIT
NËN KUSHTET KORROZIVE
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Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

CW 50 51 х 48.8 x 48 0.6 3000 dhe 4000 192

CW 75 51 х 73.8 x 48 0.6 3000 dhe 4000 128

CW 100 51 х 98.8 x 48 0.6 3000 dhe 4000 96

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

UW 50 40 х 50 х 40 0.6 4000 192

UW 75 40 х 75 х 40 0.6 4000 128

UW 100 40 х 100 х 40 0.6 4000 96

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

CW Profi le Super Premium C4

UW Profi le Super Premium C4

Profi li vertikal, Klasa C4 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e mureve ndarës dhe mureve të boshtit.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Profi li perimetral, Klasa C4 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e mureve ndarës dhe mureve shaft.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

CD Profi le Super Premium C4

UD Profi le Super Premium C4

Profi le, Klasa C4 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e tavaneve të varur dhe veshjes së mureve.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Profi li perimetral, Klasa C4 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e tavaneve të varur dhe veshjes së mureve.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

UD 27 27 x 28 x 27 0.6 3000 192

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 4000 216

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Për rezultate optimale 
kombinojini me:

Blue Board Vidë TB 
Super Premium

Kllapa rregulluese 
125 Super Premium
Kllapa rregulluese 

Kategoria për mbrojtjen 
nga korrosioni, 

acc. EN ISO 12944-2

Shëmbuj të Mjediseve Agresive

Të jashtëm Brendshëm

Klasa C4
Nivel I lartë 
I mbrojtjes

Zona industriale, zona bregdetare me nivel të 
moderuar teë kripës ne ajër.

Zona me prani kondesimi, me nivel të lartë ndotje ajri
teë shkaktuara nga aktiviteti I fabrikave, e.g. objekte
industriale, vende me pishina,dhoma zhveshje publike
dhe dhoma dushi.

BlueBoard Blue Board Vidë TB Vidë me vetë-
shpim TEX LB 

Super Premium
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CW Profi le Super Premium C5

UW Profi le Super Premium C5

Profi li vertikal, Klasa C5 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e mureve ndarës dhe mureve të boshtit.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Profi li perimetral, Klasa C5 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e mureve ndarës dhe mureve shaft. 

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

CD Profi le Super Premium C5

UD Profi le Super Premium C5

Profi li vertikal, Klasa C5 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e mureve ndarës dhe mureve të boshtit.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Profi li perimetral, Klasa C5 me nivel të lartë të mbrojtjes ndaj
korrozioni për ndërtimin e tavaneve të varur dhe veshjes së mureve.

Në përputhje me  DIN 18182-1:2015 dhe EN 14195:2015

Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

CW 50 51 х 48.8 x 48 0.6 3000 dhe 4000 192

CW 75 51 х 73.8 x 48 0.6 3000 dhe 4000 128

CW 100 51 х 98.8 x 48 0.6 3000 dhe 4000 96

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

UW 50 40 х 50 х 40 0.6 4000 192

UW 75 40 х 75 х 40 0.6 4000 128

UW 100 40 х 100 х 40 0.6 4000 96

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

UD 27 27 x 28 x 27 0.6 3000 192

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Produkti Seksioni* (mm) Trashësia* (mm) Gjatësia* (mm)                      Paleta (copë)

CD 60 27 х 60 х 27 0.6 4000 216

*Technogips Pro mund të prodhojë profi le metalike me përmasa jo standarde, në varësi të kërkesave të projektit.

Kategoria për mbrojtjen 
nga korrosioni, 

acc. EN ISO 12944-2

Shëmbuj të Mjediseve Agresive

Të jashtëm Brendshëm

Klasa C5 Niveli më I lartrë I 
mbrojtjes

Zona industriale, zona bregdetare dhe godina afër 
plazhit me nivel të lartë te kripes në ajër.

Godina dhe zona me kondesim konstant, lagështi te 
madhe dhe nivel të lartë ndotje. 

Për rezultate optimale 
kombinojini me:

Blue Board Vidë TB 
Super Premium

Kllapa rregulluese 
125 Super Premium

Vidë me vetë-
shpim TEX LB 
Super Premium

Kllapa rregulluese Blue Board Vidë TB BlueBoard
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Lidhëse Nonius Super Premium C5

Kllapa rregulluese 125 Super Premium C5

Kapëse për lidhje kryq të CD Super Premium C5

Lidhëse Nonius e kombinuar (pjesa e poshtëme, pjesa 
lartë dhe kapëset) me rezistencë të lartë kundër korrosionit për 

varje direkte të profi leve CD 60 në tavane solide.

Kapëse rregulluese me rrezistencë të lartë kundër
korrozionit për varje direkte të profi leve CD 60 në

muret solide dhe tavanet

Lidhësja CD kryq me rezistencë të lartë kundër
korrosionit për të siguruar një lidhje të fortë midis

niveleve dhe profi lit CD 60 në ndërtimin e tavaneve të
varura me dy nivele.

Vidë me vetë-shpim TEX LB Super Premium C5
Vidë me rezistencë të lartë kundër korrosion

projektuar për montimin e pllakave të gipsit te profi let
metalike me trashsi deri 2.0 mm.

Vidë për muret e thata me vetë-shpim 
TB  Super Premium C5

Blue Board Vidë TB Super Premium C5

Vidë për muret e thata TN Super Premium C5

Vidat vetë-shpuese me rezistencë të lartë kundër korrosionit
projektuar për fi ksimin e pllakë te profi let metalike

me trashësi metalike deri në 2.0 mm.

Vidat me rezistencë të lartë kundër korrosionit, projektuar për fi ksimine Blue Board te 
profi let metalike me trashësi metalike deri në 2.0 mm.

Vidat me rezistencë të lartë kundër korrosionit,
projektuar për fi ksimine pllakës te profi let metalike

me trahësi metalike 0.7 mm.

Lidhëse gjatësore për CD Super Premium C5
Lidhëse gjatësore për CD me rezistencë të lartë

kundër korrosionit për sigurimin e profi leve CD 60.

Lidhëse gjatësore për

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë me vetë-shpim TEX LB 4.2x13 13 PH 2 1000

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Blue Board Vidë TB 3.9х30 30 PH 2 1000

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë për muret e thata me vetë-shpim TB  3.5х25 25 PH 2 1000

Produkti Gjatësia (mm) Bit Kuti (copë)

Vidë për muret e thata TN 3.5х25 25 PH 2 1000

Lidhëse Nonius 

Produkti Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Lidhëse Nonius Për pjesen e poshtme 1.00 0.40 100

Lidhëse Nonius Per pjesën lartë 540 mm 1.00 0.40 100

Bracket for Lidhëse Nonius 2.50 0.40 100

Produkti Gjatësia (mm) Trashësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Kllapa rregulluese 125 125 0.90 0.40 100

Kapëse për lidhje kryq të

Produkti Gjatësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Lidhëse gjatësore për CD 0.50 0.40 100

Produkti Gjatësia (mm)
Kapaciteti 
mbajtës (kN) Kuti (copë)

Kapëse për lidhje kryq të CD 0.80 0.40 100
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армиран кант 
EdgeTech

циментово 
ядро

стъклофибърна 
мрежа армиран кант 

EdgeTech
циментово 

стъклофибърна 
мрежа

Pllaka e fi brës prej çimentoje PERMABASE është një 
nënshtresë e përbërë nga çimento Portland, agregat 
dhe rrjetë xhami që siguron një sipërfaqe që përballon 
shumë mirë ekspozimet të zgjatura ndaj lagështirës.

Buza e palosur dyfi sh me teknologji EdgeTech lejon për 
aplikimin më të mirë të gozhdëve dhe vidave në buzët 
e pllakës pa e dëmtuar atë. Bërthama homogjene ka
më pak boshllëqe dhe bën të mundur që të pritet 
shumë lehtë dhe pastër. PermaBase është rezistente 
ndaj goditjeve, shumë e qëndrueshme dhe me 
dimensione stabël. Ka karakteristika të shkëlqyera në 
përkulje, shtypje dhe zgjatimi.

PERMABASE
pllakë fi bre çimentoje

Produkti Trashësia (mm) Gjerësia (mm) Gjatësia (mm) Buza Paleta (Pllaka)
Pesha 
(kg/m2)

PERMABASE 12.5 1200 2000 square 40 12.5

AVANTAZHET:

APLIKIMI:

 Bërthamë homogjene për prerje më të lehtë dhe preçize me thikë të zakonshme
 Instalim i shpejtë dhe i lehtë – nuk nevojiten vegla speciale
 Shumë rezistente – ndaj kushteve të motit - shiut, borës, temperaturave të ulëta dhe të larta
 Shumë rezistente ndaj lagështirës – kontakti i gjatë me ujin nuk i prish dhe as nuk i bymen
 Bazë e qëndrueshme për lloje të ndryshme shtresash qeramike

Aplikim i jashtëm:
 Nënshtresë për veshje fasadash
 Nënshtresë për kasa guri dhe skorieje
 Nënshtresë për lyerje në kate të jashtme
 Ndërtimi i një nënshtrese për ambiente pune të jashtme

Aplikim i brendshëm:
 Mure të kabinave të dusheve dhe veshje të vaskave
 Veshje të jashtme për jacuzzi
 Veshje muresh në banjo me avull dhe sauna
 Bazë perfekte për dyshemetë e të gjitha dhomave në shtëpi

Portë teknike
Zgjidhje funksionale për akses në
instalime të fshehura.

Kapakë të hapshëm të dizenjuar posaçërisht 
për akses të shpejtë dhe të lehtë në instalime të 
fshehura në mur, sahatë uji etj. Instalimi i fshehur 
garanton perfeksion estetik të ndërtesës.
Kapaku i aksesit është nga pllakë gipsi rezistent 
ndaj lagështirës, që lejon përdorim në zona me 
lagështi.

AVANTAZHET:

 Mbrojtje nga lagështira - Pllakë gipsi rezistent ndaj lagështirës e montuar nga fabrika

 E përshtatshme për t’u instaluar në mur dhe tavan

 Strukturë alumini e lehtë dhe e fortë

 Kënde të përforcuara për qëndrueshmëri të shkëlqyer

 E lehtë për t’u hapur dhe mbyllur

 Sistem special për që mbyllet me një mekanizëm

Modeli Gjerësia (mm) Gjatësia  (mm) Mbyllja

Portë teknike 200х200 200 200 Një bravë me shtytje - US lock 

Portë teknike 300х300 300 300 Dy brava me shtytje - US lock 

Portë teknike 400х400 400 400 Dy brava me shtytje - US lock 

Portë teknike 500х500 500 500 Dy brava me shtytje - US lock 

Portë teknike 600х600 600 600 Dy brava me shtytje - US lock 

 Mbrojtje nga lagështira - Pllakë gipsi rezistent ndaj lagështirës e montuar nga fabrika

Glass mesh

Cement core

Doble-wrapped
edge
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