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Suvatë Knauf 
Paralyerjet, Suvatë, dhe Patinimet në bazë gipsi

Suvatë Knauf 01/06/2011

Cilësitë konstruktive, statike dhe fizike të sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm me aplikimin e të gjitha komponenteve të
sistemeve Knauf ose të produkteve të preferuara nga Knauf.



Ndjenjë e komforit në tërë shtëpinë

Gipsi – dhuratë e natyrës
Gipsi është një ndër materialet më të lashtë natyrorë. Gati për mijëra vite njeriu e gëzon këtë dhuratë të natyrës: 
hapësirat e gipsuara në piramida, deri tek ornamentet nga gipsi në ndërtimet e barokut. Sot gipsi, me praninë e 
gjithanshme, sjell me vete një ambient të këndshëm dhe zgjidhje kreative për miliona objekte bashkëkohore.

Material biologjikisht i pastër
Materialet ndërtimore nga gipsi garantojnë kushte për një jetesë më cilësore dhe më të shëndoshë. Në rend të parë për 
shkak të karakteristikave biologjiko-shëndetësore të gipsit. Ai është një material plotësisht  natyral, ideal në aspektin e 
sasisë së radioaktivitetit, pa shtesa të dëmshme, material pa aromë dhe avullime. PH-vlera e gipsit është e njëjtë me atë 
të lëkurës së njeriut.

Para se gjithash komfor
Zhyteni ndonjëher dorën në gips dhe do të ndjeni një ngrohtësi të këndshme. Veç kësaj, falë strukturës kristalore dhe 
poreve të saja, gipsi në mënyrë natyrore e rregullon lagështinë e ajrit. E absorbon shumë shpejt mykun e tepruar, që 
shkaktohet nga avujt e ujit si p.sh. dushi, zierja, larja ose edhe frymëmarja, përkohësisht e mban në veti dhe e kthen pas 
kur ajri në ambient fillon të thahet. Në këtë mënyrë gipsi sjell një lagështi ideale në ambient dhe një atmosferë të 
këndshme për punë dhe jetesë.
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  Suvatim në “një hap”. Suvatë Knauf gips dhe 
glet janë zgjidhje revolucionare për dallim nga të 
gjithat teknikat e tjera të suvatimit. Për dallim nga 
suvatimi klasik i cili zbatohet në katër faza dhe për 
të cilën janë të nevojshme disa ditë, me Knauf suvatohet 
me “një shtresë” dhe po në të njejtën ditë përfitohet 
një shtresë e gatshme e patinuar (gletuar). 

  Shpejtësia. Përpos që suvaja nga gipsi lyhet dhe
përpunohet shpejt, njëherit thahet shumë më shpejt në 
krahasim me të tjerat: varësisht nga trashësia dhe 
temperatura e jashtme, pas vetëm 10 - 14 ditë nga
lyerja, mund të fillohet me ngjyrosje.

  Shumëanshmëri. Knauf gips dhe patinim suvatë
kanë një pranim universal. Prej bodrumit e deri në
kulm – per muret dhe tavanet njëherit edhe në kuzhinë
dhe në banjo. Shkëlqyeshëm lyhet në shtresa të ndryshme 
sikurse (bllok I argjilës, beton, siporeks…)

  Fleksibilitet. Knauf gips – suvatë sigurojnë një cilësi
të njëjtë nëse shtohet një shtresë e hollë apo e trashë,
kurse mund të përpunohet në mënyrë mekanike (me
dorë) dhe me makinë.

  Rezistent ndaj zjarrit. CaSO4xH2O, formula kimike e gipsit sqaron se: në përbërjen e tij kristalor përmban dy
molekula të ujit të cilat para ndezjes lirohen dhe krijojnë mbështjellës avulli. Knauf gips suvatë janë të padjegshme dhe
sigurojnë mbrojtje të lartë nga zjarri.  

  Përpunim individual I sipërfaqeve.  Me suvatë Knauf gips dhe patinim, arrihet një shtresë e rafshët dhe e lëmuar e cila
është bazë ideale për lyerje, për ngjitjen e tapetave apo edhe të pllakave nga keramika.

  Rezistueshmëri e lartë. Knauf gips dhe patinim suvatë kanë rezistueshmëri të shkëlqyeshme në goditje dhe gërvishtje.
Lirisht mund të bëhet ngulitja e gozhdave të vogla apo të mëdha, dhe me atë rast nuk vjen deri tek shkatërrimi dhe
dëmtimi i sipërfaqeve.  

  Përhershmëri. Për shkak të elasticitetit të gips suvave, garantohet përfitim i një sipërfaqeje më të madhe pa plasaritje
dhe në ndërtimet e reja dhe në objekte “riskante” si dhe nga tërmetet dhe ngarkesat e mëdha.    
 
  Ekonomicitet. Ekonomiciteti i Knauf gips suvave janë të theksuar në disa momente: peshë të vogël, bollshmëri të
madhe, trashësi minimale dhe humbje minimale për shkak të ngjitjes së mirë.   

  Cilësi standarde. Knauf gips dhe patinim suvatë janë suva fabrikate, të prodhuara me teknologji më moderne e cila
siguron cilësi të përhershme në pajtueshmëri me normat dhe standardet Evropiane. 
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Materialet për paralyerje



Materialet për suvatim



Materialet për suvatim

Materialet për patinim



Materialet për patinim

Pajisje për suvatim

Rrjetë armature Gitex Profil mbrojtës këndor Trasë për suva

Patinuese               Papuqe sfungjeri           Shpatull për gips            Trasë për suva

Vegla pune për suvatim

Shpatull për kënde       Rende për kënde       Patinuese për suvatim      Latë e profiluar

Makina për suvatim                                                 Makinë për patinim

          PFT - G4                                       PFT - G5                                   PFT - Ritmo
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Knauf Gips KG

Trockenbau-, Gipsputz- 

und Boden-Systeme

Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Tel.: +49 9323 331-0

Fax: +49 9323 331-277

Knauf AMF GmbH & Co. KG

Deckensysteme

Knauf Insulation GmbH

und Polystyrol

Knauf Bauprodukte GmbH

Knauf Integral KG

Knauf Marmorit GmbH

emetsysnedassaF ehcsilareniM

Knauf Perlite GmbH

AQUAPANEL© etilreP ,sdraoB tnemeC 

Knauf PFT GmbH & Co. KG

uabnegalnA dnu kinhcetnenihcsaM

E mbajmë të drejtën lidhur me ndryshimet teknike.
Garanca e jonë përmbahet nga cilësia perfekte e 
prodhimeve tona. Mënyra konstruk tive, statike dhe 
fiziko-ndërtimore të Knauf sistemeve mund të realzi- 
ohen vetëm përderisa përdoren kryesisht komponentat 
sistematike nga programet e Knauf produkteve, apo 
dhe nga produkti strikt i propozuar.
Të dhënat mbi harxhimet, sasia dhe mënyra e punës
jane të sprovuara, si dhe të zbatuara në praktikë. 
Të gjitha të drejtat janë të ruajtura. 
Për të gjithat ndryshimet, rishttypjet dhe reproduksionin 
fotomekanik (në tërësi apo pjesërisht) është i nevojshëm 
pëlqimi i plotë nga Knauf.
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Fax kontakti: +381 38 543 850
Do të doja më shumë info. dhe ju lus të më dërgoni:

___ copë  Fletën teknike Knauf MP75 K512

___ copë  Fletën teknike Knauf MP75L P113

___ copë  Fletën teknike Rotband P121

___ copë  Fletën teknike Betonkontakt K454

___ copë  Fletën teknike Tiefengrund 

___ copë  Fletën teknike Grundiermittel

___ copë  Fletën teknike Aufbrennsperre

___ copë  Fletën teknike Fliessetrich FE-50 largo
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http://www.knauf-ks.com

info@knauf-ks.com

+381 38 733 320

+381 38 543 850

Addresa e zyrës në Prishtinë: 
Rruga “Ahmet Krasniqi” 
Kompleksi C Arbëri 10.000 Prishtinë


