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Suvatë Knauf 
Për një kualitet më të mirë jetësor 

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 plotë-
sisht 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. 



Suvatë Knauf 

Suvatë Knauf 
Gips dhe patinim njëkohësisht? 

nSuvatim në “një hap”. Suvatë Knauf gips dhe 
patinim 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 suva-tohet me “një shtresë” dhe po në 
të njejtën ditë për-fitohet një shtresë e gatshme e 
patinuar (gletuar). 

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

nShumëanshmëri. Knauf gips dhe patinim 
suvatë kanë një pranim universal. Prej bodrumit 
e deri në kulm – per muret dhe tavanet njëherit 
edhe në ku-zhinë dhe në banjo. Shkëlqyeshëm 
lyhet në shtresa të ndryshme sikurse (bllok i 
argjilës, beton, si-poreks…) n Fleksibilitet. Knauf 
gips – suvatë sigurojnë një cilësi të njëjtë nëse 
shtohet një shtresë e hollë apo e trashë, kurse 
mund të përpunohet në mënyrë me-kanike (me 
dorë) dhe me makinë. 

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

nPërpunim 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. 

nRezistueshmëri 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. 

nPërhershmëri. 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. 

nEkonomicitet. Ekonomiciteti i Knauf gips suvave janë të theksuar në disa momente: peshë të vogël, bollsh-
mëri të madhe, trashësi minimale dhe humbje minimale për shkak të ngjitjes së mirë. 

nCilësi 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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2.Trashësia e dëshiru-
eshme e suvasë arrihet 
me tërheqjen e suvasë 
me të ashtuquajturën 
profil - latë. Pastaj sipër-
faqja tërhiqet me latë 
trapezi ku pastaj arrihet 
një sipërfaqe e rafshtë. 

1. Suvaja hudhet përmes 
makinës e cila punon 
nën presion dhe në 
këtë mënyrë arrihet një 
lidhje e shkëlqyshme 
me nënshtresën. Lyerja 
bëhet një shtresore, në 
drejtimin horizontal, nga 
lartë – poshtë.

3. Gips suvaja pasi të 
lidhet kimikisht me ujin, 
sipërfaqja laget lehtë 
dhe filcohet me lëvizje 
rrethore me papuç 
sfungjeri. Me këtë kry-
het një shpërndarje 
fine (e mirë) e suvasë. 

4. Më në fund, para se 
të forcohet, suvaja pa-
tinohet në mënyrë që 
të arrihet një shtresë e 
lëmueshme, e cila pas 
tharjes është e gatshme 
për ngjyrosje. 

E gjithë procedura zgjat 3,5 

deri 4 orë. Koha mes fazave 

veçuese të punës varet nga 

kushtet në objekt, kushtet 

klimatike, etj: nënshtresa, 

temperatura, ajrosja e ambi-

entit, e të ngjajshme.

Kur është e nevojshme që të suvatohen objekte të mëdha, si zgjidhje 

ekonomike ofrohet suvaja (hudhje me makinë) Knauf MP75 dhe Knauf 

MP75L. Suvatë janë fabrikisht të përgatitura dhe porositen në thasë 

në gjendje të pluhurit, në makina përzihet me ujë dhe lyhet sipërfaqja 

e caktuar, me të cilën arrihet shpejtësi më e madhe e punës. Teknika 

moderne e makinës mundëson rrjedhshmëri të pandërprerë të suvati-

mit dhe shtresë të shkëlqyshme kompakte. Përpunimi i lehtë e bën më 

të përshtatshme edhe për sipërfaqet më të mëdha dhe më specifike.

Suvatë për makina Knauf MP75 dhe Knauf MP75L 



Knauf Rotband - 
suvatë mekanike 

1. Suvaja përzihet me 
përzierse elektrike duke 
i shtuar sasi të caktuar 
uji, në një enë të pastërt, 
derisa të përfitohet një 
masë e mirë pa ngjizje.

2. Lyhet muri apo tavani, 
dhe më së tepërmi 20 
minuta pas përzierjes, 
rafshohet me latë tra-
peze. Përpunimi i Knauf 
Rotband është rreth 90 
minuta. 

3. Prej momentit që gips 
suvaja lidhet me ujin, 
sipërfaqja laget lehtë 
dhe filcohet me lëvizje 
rrethore me papuç 
sfungjeri. Me këtë kryhet 
shpërndarja fine (e mirë) 
e suvasë. 

4. Në fund, para se su-
vaja të forcohet plotë-
sisht, patinohet në 
mënyrë që të fitohet një 
sipërfaqe përfundimtare 
e lëmuar. 

Pavarsisht se a do të realizohet 
suvatimi me ndihmën e maki-
nës apo në mënyrë mekani-
ke, nënshtresa duhet të jetë e 
thatë dhe mbajtëse. Nëse nën-
shtresa ka thithshmëri të dobët 
(p.sh. beton) apo thithshmëri 
të tepërt (p.sh. siporeks), është 
e nevojshme që para suvatimit 
të lyhet së pari me paralyerje 
adekuate nga Knauf me të cilën 
do të bëhet rregullimi i aftësisë 
thithëse të saj.

Knauf Rotband është suva lidhëse për çdo madhësi të objektit dhe 

për çdo nënshtresë. Ajo është zgjidhje e vërtet për sipërfaqe më të 

vogla, posaçërisht për renovim. Përparsia e saj për dallim nga su-

vatë që punohen me makinë është trashësia minimale e lyerjes dhe 

e bën që të jetë e pazëvendësushme kur duhet të suvatohen muret 

e rafshta ose tavanet. Knauf Rotband shkëlqyshëm lidhet me të 

gjitha llojet e nënshtresave duke patur parasysh edhe betonin.

Suvatë Knauf 
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Produkti  Përshkrimi  Aplikimi  Përpunimi  Shpenzimi 

Suva për makinë 
Trashësia minimale 8 mm 
Trashësia mesatare
10 mm 
Përpunimi: 
Rreth 180 minuta 
Sipërfaqja: e patinuar 

1,0 kg/mm/m2 
Për 10 mm suva 
rreth 10 kg/m2 
Paketimi: 40 kg 
Afati i skadimit:
6 muaj

MP75 është suva me 
bazë gipsi për të gjitha 
llojet e bazave

Suva njështresore për 
mure dhe tavane; për 
aplikim të brendshëm, 
poashtu për kuzhina 
dhe banjo

MP75L është suva me 
bazë gipsi me shtesa 
të lehta speciale, për 
të gjithat llojet e ba-
zave, e lehtë për për-
punim, veçanërisht i 
bollshëm. 

Suva një shtresore për 
mure dhe tavane; për 
aplikim të brendshëm, 
poashtu për kuzhina 
dhe banjo 

Suva për makinë 
Trashësia minimale 8 mm 
Trashësia mesatare
10 mm 
Përpunimi: 
Rreth 180 minuta 
Sipërfaqja: e patinuar

0,8 kg/mm/m2 Për 
10 mm suva rreth 8 
kg/m2 

Paketimi: 30 kg 
Afati i skadimit:
6 muaj

0,8 kg/mm/m2 
Për 10 mm suva 
rreth 8 kg/m2 
Paketimi: 30 kg 
Afati i skadimit: 
6 muaj 

Suva (hudhje me dorë) 
Trashësia minimale 5 mm 
Trashësia mesatare
10 mm 
Përpunimi: 
Rreth 90 min 
Sipërfaqja: e patinuar

Rotband është suva 
gipsi me shtesa spe-
cia-le për lidhje më të 
mirë me beton, për të 
gjitha llojet e bazave

Suva një shtresore 
për mure dhe tavane; 
për aplikim të brend-
shëm, poashtu për ku-
zhina dhe banjo 

Lyerjet 

Produkti  Përshkrimi  Aplikimi Përpunimi Shpenzimi

Betonkontakt është 
dispersion sintetik me 
rërë kuarci. Lyerja 
ka qëndrueshmëri të 
lartë ndaj substancave 
alka-like. 

Për përdorim të 
brend-shëm, për sub-
strate të dendura apo 
me thithje të keqe si 
shtresë kon-takti (lid-
hjeje) 

Me cilindër apo 
makinë 

të ruhet nga acari/ 
ngrirja, temperatura e 
lartë dhe drita direkte e 
diellit. 

Rreth 250-350 g/m2 
Paketimi: 20 kg
Ngjyra: pembe 
Afati i skadimit:
6 muaj 

Grundiermittel është 
lyerje dispersive nga 
rrëshirat artificiale, me 
qëndrueshmëri të lartë 
alkalike. Hollohet me 
ujë (1:2 deri 1:5) 

Për përdorim të brend-
shëm, dhe për shtresa 
me absorbim të mirë; 
e redukton absorbimin 
dhe rrezikun nga “dje-
gia”. 

Me cilindër apo 
makinë 
të ruhet nga acari/ 
ngrirja, temperatura e 
lartë dhe drita direkte e 
diellit. 

Rreth 100 g/m2

Paketimi: 15 kg 
Ngjyra: verdhë 
Afati i skadimit: 
6 muaj 

Për përdorim brenda 
dhe jashtë, për shtresa 
me absorbim të mirë, 
e redukton absorbimin 
dhe rrezikun nga “dje-
gia”. 

Me cilindër, brushë 
apo makinë , 
të ruhet nga acari/ 
ngrirja, temperatura e 
lartë dhe drita direkte e 
diellit. 

Rreth 100 g/m2

Paketimi: 20 kg 
Ngjyra: verdhë 
Afati i skadimit: 
6 muaj 

A u f b r e n n s p e r r e 
është lyerje dispersive 
nga rrëshirat artificia-
le, me qëndrueshmëri 
të lartë alkalike. Hol-
lohet me ujë (1:1 deri 
1:3) 

Tiefgrund pa tretës, 
është dispersion i 
lëngët nga rrëshirat 
artificiale me resist-
encë të lartë ndaj 
sapunit. 

Për brenda dhe jashtë, 
për përforcimin e su-
vasë të vjetër ose 
pluhurit ndërtimor: Për 
mbrojtje shtesë nga 
myku; para ngjitjes së 
pllakave të keramikës. 

Me brushë, 

të ruhet nga acari/ 
ngrirja, temperatura e 
lartë dhe drita direkte 
e diellit. 

Rreth 100 ml/m2

Paketimi:
1 l/ 2,5 l / 5 l
Ngjyra:
tejdukshme
Afati i skadimit:
6 muaj 

Të gjitha në një vend 

Suvatë 



Suvatë Knauf 
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Material për patinim

Paisje për suvatim 

Rrjetë armature Gitex Profil mbrojtës këndor  Trasë për suva 

Vegla pune për suvatim 

Papuqe sfungjeriPatinuese Shpatull për gips Shpatull këndore

Shpatull për kënde Patinues për suvatimRende për kënde Latë e profiluar 

Makina për suvatim 

PFT G5C PFT G 

Produkti  Përshkrimi  Aplikimi  Përpunimi  Shpenzimi 

Patinimi 
(vendosje me dorë)
Trashësia: 
prej 0 - 4 mm
Përpunimi: 
afërsisht 90 minuta

KNAUF Top Finish 
është masë patinuese me 
bazë gipsi e kualitetit të 
lartë. Vendoset mbi fugat 
e gips pllakave, apo mbi 
komplet sipërfaqen, mbi 
llaqet e vjetra, beton...

Patinim njështresor 
për mure dhe tavane, 
për aplikim të brend-
shëm, poashtu mund 
të përdoret në kuzhina 
dhe banjo.

1,0 kg/mm/m2

Për 4 mm patinim
afërsisht 4 kg/m2

Paketimi: 25 kg
Afati i skadimit:
6 muaj



ZYRË PËR SHITJE DHE MARKETING

Knauf sh.p.k. Prishtinë

Dardani, Rr. Sadik Zeneli, RB 3/3, Nr. 2
Tel.: +381 (0) 38 543 926
Fax: +381 (0) 38 543 850

E-mail: info@knauf-ks.com 
www.knauf-ks.com 

E mbajmë të drejtën lidhur me ndryshimet te- 
knike. Garanca e jonë përmbahet nga 
cilësia perfekte e prodhimeve tona. Mënyra 
konstruktive, statike dhe fiziko-ndërtimore e 
Knauf sistemeve mund të realizohet vetëm me 
përdorimin e komponenteve të sistemit 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 ruaj-
tura. Për të gjithat ndryshimet, rishttypjet dhe 
reproduksionin fotomekanik (në tërësi apo 
pjesërisht) është i nevojshëm pëlqimi i plotë 
nga Knauf. 

FP/kos/KS/05.06/BD/DE

Fax kontakti: +381(0)38 543 850 

Do të doja më shumë informata
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 

Emri 

Org. 

Adresa

Vendi 

Tel. 

Faks 

E - mail 


