
Knauf - Sistemet zëizoluese

Zëizolimi
funksionon edhe ndrysheNevoja për qetësi i tejkalon normat standarde

Zëizolim më i mirë?

Zëizolimi është në radhë të parë detyrë e 

projektuesve, e rregulluar kjo sipas Normave të 

lejuara psh. ÖNORM B 8115 "Zëizolimi dhe 

akustika e ambientit në ndërtime të larta". Atje 

janë të përcaktuara kërkesat minimale, të cilat 

shpesh në praktikë nuk janë të mjaftueshme. 

Nevoja për qetësi, sot është shpesh më e lartë 

se sa zëizolimi i kërkuar nga normat standarde 

të planifikuara dhe të vendosura.

Ndërtuesit dhe investitorët janë gjithnjë e më 

shumë të gatshëm, të marrin përsipër kosto më 

të larta për të arritur zëizolim efektiv në objekte. 

Iniciativa e Knauf për zëizolim më të mirë dhe 

diskutimi i zhvilluar gjërësisht është frytdhënës. 

Ndërsa deri dje janë kërkuar standarde të larta 

vetëm në hotele dhe në objekte të standardeve 

më të larta, sot sipërmarrësit dhe investitorët po 

orientohen gjithnjë e më shumë nga vlera të 

reja mbi normat e lejuara në ndërtimet e reja.

Ky zhvillim eshte i kuptueshëm. Për këtë 

arsye, Knauf ofron një seri të sistemeve të 

mureve me performancë të lartë që përkojnë 

me sigurinë e projektit. Është e rëndësishme që 

sistemet e mureve të kenë gjithashtu rezerva të 

mjaftueshme për përpunimin dhe në fazën e 

ndërtuar të realizojnë  performancat zëizoluese 

të cilat kërkohen.

E gjitha kjo është më shumë se shuma e 

pjesëve të saj - Zëizolimi mund të planifikohet!

Mur ndarës me
zëizolim të lartë
Knauf sistemi Diva me
Rw=77 dB sipas Standartit-UCI
për mure ndarëse në kinema Knauf Profil-MW:

me ndikim mbytës të zërit

Varësisht nga zgjedhja 
e sistemit !

Dërgoni faks në  038 543 850 

Kërkoj më shumë informacione
për sistemet Knauf

Ju lutem të më dërgoni �etët teknike për sistemet e mëposhtme:

        W11 Knauf mure me konstruksion

        W62 Knauf veshje me ngjitje dhe me konstruksion

        D11 Knauf tavanet e varura

        K11 Knauf sistemet me pllakë rrezembrojtëse

        Dëshiroj të më dërgoni nga secila  ______  copë:

        në formë broshure me postë               në CD me postë               Dixhital me E-mail (pdF)

       

         Unë kam një projekt konkret dhe kam nevojë për asistencë/raporte mbi testimet zëizoluese.

         Ju lutem caktoni një takim me:

Dërguesi:

Emri

Ndërmarrja

Rruga

Vendi

Telefon

Fax

E-mail

Knauf Prishtina sh.p.k.
Sadik Zeneli Rr.B. 3/3 nr.2, 10000 Prishtinë
E-mail: info@knauf-ks.com
Internet: http://www.knauf-ks.com

Tel:  +381 (0)38 543 926
Fax: +381 (0)38 543 850

Ruhet e drejta për ndryshime teknike. Garancia jonë bazohet tek cilësia perfekte 
e prodhimeve tona. Rezultatet në qëndrueshmëri, statikë dhe fiziko-mekanikë të 
sistemeve Knauf arrihen vetëm në rast se përdoren të gjithë komponentët e 
domosdoshëm të specifikuara në programin Knauf. Të dhënat mbi konsumin, 
sasinë dhe mënyrën e punës jane të testuara, si dhe të zbatuara në praktikë. Të 
gjitha të drejtat janë të ruajtura. Për të gjithat ndryshimet, ribotimet, kopjimet e 
plota dhe të pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf.      
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Nevoja për qetësi

Udhëzim:

Planifiko zëizolim

Kujdesi gjatë projektimit 
redukton transmetimin e zhurmave 
ndërmjet ambienteve

Bota po bëhet gjithnjë e më zhurmshme - 

jeta gjithnjë e më e tensionuar. Burime të 

shumta zhurme nuk mund të ndalohen dhe i 

shtohen stresit të përditshëm. Prandaj është e 

rëndësishme që vuajtjet nga zhurmat të bëhen 

mundësisht sa më të vogla. 

Në vendin e punës, në objekte publike të 

zhurmshme dhe në të tjera që frekuentohen 

shumë, si dhe pa harruar objektet e banimit, 

zëizolimi bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm, në 

rastet kur flasim për cilësinë e të banuarit, 

punës dhe jetës.

Zgjedhja e masave teknike zëizoluese duhet 

të kryhet që në stadin e studimit të projektit, 

përmirësime të mëvonshme shpesh nuk janë 

të mundura ose kërkojnë shpenzime të 

mëdha.

Në një kontruksion të menduar mirë, 

zëizolimi mund të planifikohet në rrugë të 

thjeshta dhe shumë ekonomike.

Me konstruksionet e duhura dhe produktive 

nga Knauf, vihet në dispozicion një seri 

sistemesh, të shkallëzuara në varësi të 

kërkesës për zëizolim, të cilat lejojnë projek-

time individuale.

Vlerat e dhëna zëizoluese (Rw = masa zëizoluese 

e vlersuar) për Knauf sistemet u përcaktuan në 

insitutin e testimeve sipas ÖNORM EN 20140-3. 

Ato mund merren për përcaktimin aritmetik të 

diferencës së nivelit të zëizolimit Dn,T,w (Zëizolim 

ndërmjet ambienteve  të ndryshme në objekte) 

sipas ÖNORM B 8115-4.

Knauf Diva
Sistemi W145

Zëizolim i nivelit më të lartë 

Knauf mur-Diamant pllakë
Sistemi W152

Vlera të mira për zëizolim dhe fortësi

Knauf mur zëizolues-Piano pllakë
Sistemi W142

Më shumë rezerva për projektim dhe përpunim.

Konstruksion i dyfishtë me Knauf profile MW dhe 
shtresë izoluese të plotë për plotësimin e 
kërkesave të larta

Plotëson standartet UCI për mure ndarëse në 
kinema

Mur multifunksional për ndërtesa publike, kinema 
multipleks, sallë leximi, shkolla, salla koncerti, 
shkollë muzike, diskoteka etj.

Qëndrueshmëri e lartë ndaj zhurmave dhe goditjeve 
mekanike me pllakat Knauf Pllakat Diamant 

Knauf Profil CW 75 dhe shtresë izoluese të plotë 

(pambuk mineral)

Fortësi e lartë e sipërfaqeve

Përpunim i thjeshtë, ekonomik

Zgjedhje optimale si ndërtim i thatë për spitale, 
shkolla, kopshte, palestër shkolle, rezidenca për të 
moshuarit etj.

Zëizolim maksimal me pllakat zëizoluese Knauf 
Piano dhe shtresë izoluese të plotë (pambuk 
mineral)

Efekt i mbylljes nëpërmjet profileve inovative 
Knauf Profil MW për konstruksione të holla.

Mundësi aplikimi si mur ndarës në ambiente të 
ndryshme pune.

Knauf mur standard
Sistemi W112

Zgjedhje ekonomike

Zëizolim i lartë me profilet CW nga Knauf dhe 
Knauf pllaka standarde

Zgjidhje ekonomike me Knauf Profil CW dhe 
shtresë izoluese të plotë (pambuk mineral)

Më shumë siguri gjatë projektimit nëpërmjet 
zgjedhjes së sistemit të testuar.

Mur me një konstruksion metalik CW75/125 sipas 
normës ÖNORM B 3358 Pjesa 6

Kërkesat minimale

Përdorimi i komponentëve standartë të normuar

Material zëizolues të paktën 50 mm i trashë

Nuk është e nevojshme një provë zëizolimi
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