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Sisteme suvatimi dhe fasade 06/2014 

 

 

Knauf Rotband 
                                    Suva gipsi për lëmim 

                                         

                        Përshkrimi i prodiuktit Zbatimi Cilësitë dhe  vlera 

Rotband Haftputzgips është një suva gips dore me 

shtesa të veçantë për sipërfaqe të lëmuara për 

ambiente të mbyllura. 

Forma e paketimit 

30 kg-thesi Material-Nr. 00002862 

Ruajtja 

Thasët të deponohen  në vende të thata, mbi paleta 

druri. Deponimi i aftë për rreth 3 muaj. 

Cilësia 

Në përputhje me EN 13279-1 produkti i 

nënshktrohet testit fillestar si dhe kontrollës së 

Fabrikës dhe mban shenjën CE.. 

 

 

 

 

 

Për prodhim të sipërfaqeve të lëmuara, të 
strukturuara dhe të tërhequra të mureve të 
brendshme dhe tavaneve. Si depozita suvatimi, 
për të gjitha llojet e muratimeve, beton dhe 
sipërfaqe të qëndrueshme suva. Veçanërisht e 
përshtatshme për renovim dhe riparim të 
sipërfaqeve. 

■ Nga bodrumi deri në çati, për të gjtiha dhomat me 
lagështi të zakonshme, do përfshirë edhe kuzhinat 
dhe banjot me përdorim normal shtëpiak (p.sh. si 
tualetet në shkolla dhe banjo të hoteleve, 
spitaleve, shtëpi pleqësh).  

■ Prodhimin e sipërfaqeve të cilësisë „Q1-Q4 të 
lëmuara“ dhe „Q1-Q3 të tërhequr“ *. „Q4 të lëmuar“ 
në lidhje me Knauf Multifinish ose Readygips. 

■ Si substrat për veshje të mëvonshme ose 
tapetave.    

■ Si nënshtresë për pllaka 

  

■ Si bazë për suva të sipërfaqës  

 

■  Gips i lehtë- suva llaç i thatë B4/20/2 sipas. EN  

13279-1 

 

■ Grupa e Llaçit  P IV sipas  DIN V 18550 

 

■ Për brenda 

 

■ Për përpunim me dorë 

 

■ Teknikisht i efektshëm ndaj zjarrit 

 

■ mineral 

 

■ I lehtë dhe ekonimik  

 

■ Rregullon lagështinë dhe   depërtueshmësrinë 

* Fletëpalosje „Sipërfaqja e suvatimit në ambiente të mbyllura“, botuar nga grupi i Industrisë nga Llaçet në 

Federatën e industrisë e.V. dhe Shoqatës së ndërtimit dhe fasadës në Federatën Gjermane për 

ndërtim.



P121.de Knauf Rotband 
Suva gipsi për lëmim 

 
Ekzekutimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punimet përgatitore  

Të kontrollohet baza e suvas sipas VOB pjesa 

C, DIN 18350, parag. 3.1 resp. sipas VOB pjesa 

B, DIN 1961 § 4, shifra 3. Baza e suva të 

pastrohet nga pluhuri dhe pjesët e lira, të 

eliminohen përthyerjet e dukshme. Pjesët e  

ndjeshme ndaj papastërtisë, të mbrohet që 

nga fillimi, sipas Fletëpalosjes „punët e 

maskimit dhe mbulojës për punët e Molerit 

dhe Suvatuesi“. 

Përgatitja e sipërfaqës sipas tabelës së 

sipërfaqës. Të respektohet koha e tharjes së 

bazës. Të gjitha sipërfaqet duhet të jenë të 

qëndueshme, të thatë, të rrafshëta, të jenë të lira 

nga yndyrat dhe pluhuri si dhe pa mbetje të 

ngjitura.  

Shtresa e betonit 

Të kihet parasysh, Fletëpalosja „Suva gips 
dhe suva me përmbajtje gipsi mbi beton“, 
botuar nga Federata e Industrisë së Gipsit 
e.V. lagështia maksimale e sipërfaqës së 
betonit ≤ 3 % e masën.  Gjatë përdorimit të 
Knauf Spraykontakt, lagështia maksimale e 
mbetur në sipërfaqe betoni mund të jetë ≤ 4 -% 
e  m a s ë s . 
Tavanet e betonit duhet të jenë të lira nga uji i 
sipërfaqeve (p.sh precipitimi, kontesati). 
Për të suvatuar tavanin e e]sipërm të një 
ndërtese, duhet që në fillim të kryhen punët 
e suvatimit dhe të të izolimit termik dhe 
izolimi duhet të jetë zbatur. 

Përzierja 

Përpunimi me dorë: 

Një thesë të përzihet me përziersë me 

(përaf. 20 litra) ujë të pastërt apo shtesa 

tjera me përpunim të barabartë filtrimi.  

2  Gjatë përzierjes të përdoret ujë i pastertë dhe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mos të përzihen substanca të huaja. Pajisjes dhe 

mjetet e punës, menjëherë pas përdorimit, të 

pastrohen me ujë. 

Përpunimi 

Mbrenda 20 minutave pas spërkatjes, të 

shpërndahet suvaja. Për prodhimin e 

sipërfaqeve të rrafshëta të materialit të 

hedhur duhet të shpërndahet pingul dhe pa 

pengesa me një dërrasë fërkimi.  Pas fillimit 

të forcimit të nxirret më një listelë trapezi 

dhe të rregullohen qoshet. Nëse është nevoja, 

mund të përpunohen edhe një herë me lopatë 

përsipërfaqe. Pas lagjes të sipërfaqës për suva me 

një disk sfungjeri, duhet të krijohet mjatë llumë dhe të 

korigjohen parrafshësi të vogla. Pas zgjidhjes së 

lehtë të sipërfaqës për suva, kjo të rrafshohet 

me lëpatë rrafshimi apo me mistri rrafshimi. 

Nëse pjesët nuk janë të lidhura fort, në mes të 

murit dhe tavanit, intrados lidhjet etj.  Ndarja 

duhet të bëhet përmes prerjes së ndarjes  në 

shtresën e suva (prerje me mistri). Në vend të 

prerjes së ndarjes përpbozohet vendosja e 

Knauf Trenn-Fix si shirit ndarës.  Knauf Trenn-

Fix vetëngjitës  të ngjitet në pjesët e afërta të 

suvatohet nga ana e kundër tij. Pas forcimit të 

llaçi, të prehen shiritat. 

Masat tjera për prodhimin e cilësisë së 

kërkuar të sipërfaqeve, shih Fletëpalosjen 

„Sipërfaqe suva në amtiente të mbyllura“ 

ndustrisë gipsit e.V.  

Q4 në lidhje me Knauf Multi-Finish respektivisht  

Readygips. 

 

 
 
 

 
 
Trashësia e suvatimit 

Njështresëshe apo dyshtresësshe: 5-50 mm. 

Njështersëshe 5-50 mm: trashësia e mesme e 
suva 10 mm, trashësia minimale e suva 5 mm. 
linjat e dokut minimum 5 mm i vëhet suva mbi. 
Në raste të veçanta, trashësia e suvas mund 
të vihet mbi mure deri në 50 mm njështresësh, 
por gjithësesi duhet të mirret në konsiderat, 
nga trashësia orej 35 mm një zbatim 
dyshtresëshe, ngase njështresëshes i nevoitet 
më shumë kohë për tharje, deri në shtrasat 
tjera. Përmes tharjes së shpejtë të shtresës së 
parë të suva, koha e përgjithshme e tharjes 
reduktohet.. 
Dyshtresëshe > 35-50 mm:  shtresa e parë të 
tërhiqet me një listesë ashpër apo diq të ngjajshme 
dhe pas tharjes së tërësishme të vihet baza me 
bllokim ndjegje  (1:3 të hollohet me ujë). Pastaj 
pas tharjes mund ti vihet shtresa tjetër. 
Tavani i betonit  janë suvatuar kryesisht vetëm 
njështresëshe dhe me një trashësi të suva prej 
15 mm. 
Panelet-EPS dhe kallapët e gurit  sidhe leshi i 
drurit-komponente të lehta duhet të suvatohen 
njështresëshe dhe të futen në këllap tërë 
sipërfaqën.  (shih përforcimi i suvas), trashësia 
minimale e suvatimit 15 mm. 

Nënshtresa e pllakave 

Para hedhjes së ngjitësit lagështia e mbetur 
duhet të përmbajë maksimalisht 1 % të masës. 
Baza e thellë p.sh. duhet të zbatohet me 
Knauf Grundol. Në zonat e spërkatjes janë të 
nevojshme masat të veçanta (p.sh. izolim 
shtesë me Knauf izolues sipërfaqesh) (shih 
ZDB-Fletëpalosja „përbërës hidroizolimi“), 
pasataj ngjitja e pllakave bëhet përmes  
Flexkleber, p.sh. Knauf Flexkleber extra. 
Në banjo dhe kuzhina me përdorim të 
zakonshëm shtëpiak (p.sh. WC në shkolla 
dhe banjo në Hotele, Spitale, Shtëpi 
pleqësh) si shtresë e tjegullave për tjegulla 
dhe pllakave, nëse pesha e tjegullave dhe 
pllakave përfshirë shtrati i hollë i llaqit nuk e 
tejkalon 25 kg/m². Shtrirja duhet të bëhet një 
shtresëshe me një trashësi minimale të 
suvatimit prej 10 mm.  Sipërfaqet e mureve 
duhet të rregullohet dhe të tërhiqen ashpër. 
Sipërfaqet nuk duhet lëmuar dhe as të 
hidhen. Eventualisht të largohet platësisht 
skorja e lëkurës. Para venjes së tjegullave 
duhet të thahet plotësisht  dhe të forcohet. 
Të përdoret ngjitës i shpejtë, deformues i 
laçit të hollë si ngjitës tjegullash (p.sh. Knauf 
Flexkleber të shpejtë). Për madhësinë e 
tjegullave mbi 60 x 30 cm duhet eventualisht të 
ndërmirren masa shtesë, sipas këshilimit të 
tilerit.  
Rotband sipas ZDB-Fletëpalosjes „përbërës 
hidroizolimi“ është i pështatshëm si shtresë e 
poshtme suvatimi për klasën A0.  

Prova 

Nëse bëhet ndrrimi i materialit, tek pllakat e  

izolimit etj. Fibra nënshtresës së suvas apo 

Knauf. 

Nënshtresa Parapërpunimi 

Shtresabetoni Mostra lagështuese, sipërfaqja jo-absorbuese ti 

ipet baza me Knauf Betonkontakt apo Knauf 

Spraykon. 

Sipërfaqë të lëmuara betoni Agjentë të fomrimit të filmit dhe lirimit të mykut, 

dhe të eliminohet çdo lëkur skorje ekzistuese.  

Muratime të të gjitha llojeve Nëse ka absorbim të madhë, apo absorbim 

të ndryshëm, të vihet baza me Knauf 

pengesa lidhjëse të qeramikës  

Gips- dhe plaka me fibra gipsi  Të eliminohet pluhuri.  Dorën e parë me  

Grundol dhe  dorën e parë me Aton bazë 

bllokuese. Në rast rreziku të zverdhjes  

(BFS-fletëpalosja Nr. 12 të shihet) është i 

nevojshëm një bazë e dyfishtë me Aton 

bllokues të dorës së parë.  

Nënshtresa kritike dhe të paqëndrueshme Përdorimi I bazës suva. 

Lesh druri-pllaka të lehta ndërtimi Ska. 

EPS-blloqe kallep Të ipet baza me Knauf Betonkontakt. 

Suva ekzistuese gipsi dhe gips-gëlqere Eventualisht, shtresat ekzistuese Sinter, të hiqen 

shtresat e vjetra etj dhe ti ipet baza me Knauf 

Grundol.. 
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Nevoja ematerialit/Konsumi                         

Trashësia e shtresës Konsumi Produktiviteti 

mm kg/m² m²/thesë 

10 8,0 3,8 

Materiali saktë i nevojshme duhet të përcaktohet nga një aplikim provë mbi objektin.  

 
 
 
 
 

Tekstet e tenderit për të gjitha sistemet 

Knauf dhe produkteve me funksione të 

eksportit për formatet Word, PDF dhe 

GAEB  

lexoni fetëpalosjen e sigurisë! 

Fletëpalosje të sigurisë dhe 

CE-etiketimet 

 
 
 

 
 

 
 

Zbatimi 

PFT GITEX me minimumi 100 mm mbivendosje 
dhe 200 mm në të gjitha anët përputhen 
komponentet  në të tretën e epërme të suva. E 
gjithë puna e suva bëhet në dy shtresa me freskët 
në freskët, ku shtresa e parë ende nuk guxon të 
paraqes  formime të lëkurës, kur shtresa e dytë 
vepçse është aplikuar. 

Koha e përpunimit 

Në varësi të sipërfaqës së suva përaf. 90 min. 

Temperatura/Klima e përpunimit 

Të mos përpunohet nën temperatur prej +5 
°C të ajrit, materialit dhe/ose nënshtresës. 
Llaçi i freskët dhe suva e aplikuar të mbrohen 
nga ngirca deri ne tharjen e plotë.  

Koha e tharjes 
Të sigurohet ventilim i mirë për një tharje të 

shpejtë.  

Nëse pas suvatimit, hedhet asfalt i nxehtë, për 
të shmangur streset termike, duhet të kujdesur 
për një ndërventilim të mjaftueshëm. 
Koha e tharjes: në trashësi të suva prej 10 

mm, sipas lagështisë së dhomës, 

temperaturës së dhomës dhe ventilimit ne 

mes 14 dite. Në temperatura dhe lagështi të 

ajrit, mund të zgjatet koha e tharjes. 

Shënime të veçanta 

Për aplikimin e suva vlejnë  EN 13914-2, DIN 

V 18550, DIN 18350 dhe VOB pjesa C si dhe 

të gjitha rregullat e njohura të inxhinierisë 

së ndërtimit dhe udhëzimet në fuqi. 

Udhëzimet të sigurisë dhe shkatërrimi 

Shih fletëpalosjen e sigurisë. 

Shtresat dhe veshjet 

Të ju referoheni VOB pjesa C, DIN 18363 

resp. DIN 18366. Për të gjitha shtresat dhe 

veshjet, suva duhet të jetë i thatë, i lirë nga 

lëvizjet dhe nga pluhuri. Asteri të 

përcaktohet për ngjyrën/shtresën/ veshjen 

zakonisht aster të thellë, p.sh. Knauf 

Grundol. Tek letra e murit me pastë tek pasta 

e letrës së murit. 

Ngjyrosja 

Të pështatshme janë ngjyrat emulsioni 

(p.sh.Knauf Intol E.L.F., Malerweiss E.L.F.), 

Hybrid-ngjyrë e brendshme (Knauf 

Diamantweiss E.L.F.) und Emulsion ngjyra 

Silikat  (p.sh. Knauf Silikatweiss E.L.F.). 

Të dhënat teknike 

Zjarri:  

Forca perkuljes: 

Rezistenca shtypjes: 

Avujt e difusionit 

rezistetnt të ujit  μ: 

Përçueshmëria 

Forca ngjitëse: 

pH-vlera:  

Dendësia e thatë: 

Frytshmëria: 

A1 – nuk ndizet 

≥ 1,0 N/mm² 

≥ 2,0 N/mm² 

E tharë: 10 

lagështia: 6 

0,34 W/(m·K) 

≥ 0,1 N/mm² 

10-12 

ca. 1.000 kg/m³ 

100 kg = ca. 125 l llaçë 

EN 13279-1 

EN 13279-2 

EN 13279-2 
 
EN ISO 10456 
 

EN 13279-1 Tabelle 2 

EN 13279-2 

Të dhënat teknike përcaktohet në përputhje me standardet e testimit aktualisht në fuqi. Devijimet 
janë të mundshme në kushtet e lokacionit. 

sind  unter  Baustellenbedingungen möglich. 

 

   

   

Kontakti Knauf  

Pyetje/Konsulencë teknike: 

Tel.: +381(0)38 543 926 

Fax: +381(0)38 543 850 

Knauf sisteme të SUVAVE 

Knauf Prishtina sh.p.k. 

Dardani, Rr. Sadik Zeneli, RB 3/3, Nr. 2 PRishtinë 

Ruhet e drejta për ndryshime teknike. Garanca jonë bazohet tekë vetitë cilësore të prodhimeve tona. Reziltatet në qëndrueshmëri, statikë dhe  
fiziko-mekanike të sistemit Knauf arrihen vetëm në rast se përporen të gjithë komponetët e domosdoshëm të specifikuara në programin Kanuf.  
Të dhënat mbi konsumin, sasinë dhe mënyrën e punës, janë të testuara si dhe të zbatuara në praktikë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.  

Për të gjitha ndryshimet, ribotimet, kopjimet e plota dhe të pjesshme, kërkohet miratimi i plotë i firmës Knauf. 
 

www.knauf.de 
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Të dhënat konstruktive, statike dhe fizike të sistemeve Knauf mund të arrihen vetëm nëse përdoren plotësisht 

komponetë të sistemit Knauf apo produkte të rekomanduara nga Knauf, sipas udhëzimeve përkatëse teknike.. 

 

http://www.knauf.de/
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