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Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit 

unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigen-
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ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von 

Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, 

Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle ab-

  .nennök nedrew negartrebü seretiew enho thcin netiehnebegeG rednehciew

  ehcsinahcemotof dnu ekcurdhcaN ,negnurednÄ .netlahebrov ethceR ellA

sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrück-

lichen Genehmigung der Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Ndërtim i thatë dhe sisteme të dyshemeve

Knauf Prishtina sh.p.k.
Këshilla dhe asistencë teknike:

Tel.: +381 (0) 38 543 926

Fax: +381 (0) 38 543 850

www.knauf-ks.com

Mbajmë të drejtën për ndryshime teknike. I vlefshëm është vetëm versioni aktual. 

Garanca jonë vlen duke u bazuar në veçoritë specifike të produkteve tona. 

Veçoritë konstruktive, statike dhe fizike të   sistemeve Knauf, arrihen vetëm në   

rastin kur pa përjashtim përdoren të gjitha komponentet e sistemeve Knauf ose  

produkte të rekomanduara ekskluzivisht nga Knauf. Të dhënat mbi konsumin, 

sasitë dhe mënyrën e përdorimit janë vlera të bazuara nga përvoja, të cilat në

rast të rrethanave të ndryshuara mund të mos jenë gjithnjë të sakta. Të gjitha 

të drejtat janë të rezervuara. Ndryshimet, rishtypi dhe botimi fotomekanik dhe

elektronik - qoftë edhe i pjesshëm janë të mundura vetëm me lejen e veçantë 

të Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. 
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Knauf Gips AG
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen 
Tel.: +49 9323 31-0
Fax: +49 9323 31-277

Knauf-Dämmstoffe
Materiale izoluese nga
polistiroli dhe shkuma e  f.

Knauf Gips
Ndërtim i thatë dhe 
sisteme dyshemesh

Knauf Gips/Marmorit
Suva dhe sisteme
të fasadave

Knauf Insulation
Materiale izoluese prej leshit
të gurit, qelqit dhe të drurit

Knauf Integral
Teknologjia nga fibër-
gipsi

Knauf Perlite
AQUAPANEL® pllaka  çem-   
entoje, Perlit

Knauf PFT
Teknikë e makinerive dhe
ndërtim i stabilimenteve

Sakret Bausysteme
Llaçe të thata për ndërt-
im të ri dhe sanime

Knauf AMF
Sisteme të tavaneve
të varura

Knauf Bauprodukte
Zgjedhje profesionale 
për amvisëri

thjeshtë

 Knauf Safeboard
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 Siguri e garantuar
Knauf Safeboard është pllakë
për mbrojtje nga zjarri dhe ka 
veti shumë të mira izoluese  
ndaj zhurmave.

 Stabilitet i lartë
Përmes kombinimit të Knauf 
Safeboard dhe Knauf Diamant, 
konstruksioni bëhet akoma më 
stabil.

 Sipërfaqe përfundimtare perfekte
Knauf Diamant si shtresë 
përfundimtare ka sipërfaqe të
përkryer dhe të qëndrueshme.

 Përpunim i thjeshtë
Knauf Safeboard mund të 
përpunohet lehtë si një pllakë 
„normale“ ndërtimore. Përshtatjet 
e mëtejme pas përfundimit
kryhen pa mund të madh.

 Duke iu falënderuar Knauf Safeboard, vendosja e 
shiritave të plumbit në fuga i takon së kaluarës.

 Fugat tani trajtohen vetëm me masë stukimi Safeboard. 
Kështu kursehet në kohë dhe në kosto.

 Me përdorimin e teknikave të palosjes dhe të lakimit, 
mundësitë kreative janë të pakufizuara.

 Formësimi dhe thyerja e kontrolluar e pllakave janë të mundshme. 
Në këtë mënyrë përpunimi i pllakave bëhet shumë i lehtë.

 Përdoret vetëm një lloj i pllakave. Në këtë mënyrë përjashtohen 
mundësitë e përdorimit të gabuar. Në rast të nevojës  
për trashësi të ndryshme ekuivalente të plumbit, ndërrohet 
vetëm sasia e kërkuar e pllakave Safeboard. 

Stukimi i fugave me masë të verdhë stuk-
uese Safeboard për sigurinë më të lartë

Pllakat Safeboard të montuara 
Spitali Lauf a.d. Pegnitz

Pllaka përfundimtare (e kaltër), Knauf 
Diamant për sipërfaqe perfekte

Kontrolli i thjeshtë vizuel përmes 
shtresës së mesme të verdhë

Knauf Safeboard - 
Mur për mbrojtje nga rrezatimi
0% Plumb. 100% Siguri.
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Puna me Knauf Safeboard

Argumente bindëse
Profili i Knauf Safeboard



Në tabelën në vijim mund të lexohen në formë të 
veçantë barasvlerat e plumbit.

Nr. i 
pllak.

Trashë.
totale
mm

 Barasvlera e pllakave për mbrojtje nga rrezatimi Knauf Safeboard 
(mm Pb) në varshmëri nga tensioni i paisjes rëntgen                 (kV)
60 70 80 90 100 125 150

0,600,4512,5 04,005,007,007,057,01

1,200,9025 05,12 1,40 1,40 1,00 0,80

1,801,3537,5 01,105,101,201,202,23

2,301,80504 2,90 2,80 2,80 2,00 1,40

62,5 07,104,204,35

756

Këshillë: Vlerat mesatare mund të interpolohen në mënyrë lineare. Llogaritja e barasvlerave të plumbit sipas DIN 6812

4,00 2,80 2,00

Nr. i pllakave
Safeboard

Nr. i pllakave
Diamant

Vlera e plumbit  (mm Pb) në varshmëri nga tensioni 
i paisjes rëntgen      (kV)

70 8060 90 100 125 150

4 2 2,41,9 3,0 2,9 2,9 2,1 1,5

Nr. i pllakave
Safeboard

Nr. i pllakave
Diamant

Vlera e plumbit   (mm Pb)       në varshmëri nga tensioni 
i paisjes rëntgen    (kV)

70 8060 90 100 125 150

2 2 1,31,0 1,6 1,5 1,5 1,1 0,9

sigurtëpa plumb 
Në ordinancë të mjekut apo në spital – kur është fjala për 
mbrojtje nga rrezet rëntgen, deri më tani githnjë është 
përdorur plumbi. Ne kemi një ide më të mirë:  
Knauf Safeboard – mur pa plumb për mbrojtje nga rrezatimi.

Pllaka e gipsit e zhvilluar rishtazi realizon mbrojtje pa  
përdorim të plumbit dhe mbron 100% nga rrezatimi.

 Siguri në planifikim dhe rentabilitet përmes raportit
të favorshëm çmim-produkt, krahasuar me 
konstruksionet e zakonshme nga plumbi.  

 Siguri në realizim dhe kontroll. Përmes shtresës së verdhë 
së bërthamës së pllakës, mund të vërehet lehtë se a   
janë përdorur pllakat e duhura dhe në numër të duhur.

 Përpunim dhe realizim fleksibil. Ndërtim i lehtë i nishave, 
depërtimeve dhe platformave. 

 Riciklim i sigurtë pa ndikim në mjedis. 

Knauf Safeboard
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Knauf Safeboard- 
varianta të preferuara.
Mbi 80% e të gjitha paisjeve rëntgen punojnë me tension
të gypit prej 60kV deri 150kV. Për këto raste Knauf ofron   
2 variante të preferuara.

 Knauf Safeboard për çdo tip.

Barasvlera e plumbit e një materiali ndërtimor tregon
se në ç’masë të trashësisë së plumbit është i barabartë
efekti mbrojtës i atij materiali. Të dhënat mbi baras-
vlerat e plumbit të materialeve të ndryshme ndërti- 
more janë dhënë në tabelën 16.

 Shembull i llogaritjes 1: 

Ordinancë ortopedike 

Tensioni i paisjes rëntgen: 90 (kV)
Barasvlera e plumbit: 1,50
Zgjidhja: 2x Knauf Safeboard + 
2x Knauf Diamant

 Shembull i llogaritjes 2: 

Ordinancë internistike

Tensioni i paisjes rëntgen: 80 (kV) 
Barasvlera e plumbit: 3,0 
Zgjidhja: 4x Knauf Safeboard +
2x Knauf Diamant

Shtresa 1 dhe 2:

Knauf Safeboard me stuko Safeboard
Shtresa 3:

Knauf Diamant i stukuar me Uniflott

Barasvlera e shtresës së plumbit për variantin e
preferuar me 4x Knauf Safeboard + 2x Knauf Diamant

Mur mbrojtës nga rrezatimi Safeboard: 

realizuar me veshje 3-shtresore 

Barasvlera e shtresës së plumbit për variantin e 
preferuar me 2x Knauf Safeboard + 2x Knauf Diamant

Me përdorimin e dyfishtë të pllakës12,5mm Knauf 
Diamant, barasvlera e plumbit rritet për 0,1mm.

Me përdorimin e dyfishtë të pllakës12,5mm Knauf
Diamant, barasvlera e plumbit rritet për 0,1mm.

 
Shtresa 1:

Knauf Safeboard me stuko Safeboard
Shtresa 2:

Knauf Diamant i stukuar me Uniflott

Mur mbrojtës nga rrezatimi Safeboard: 

realizuar me veshje 2-shtresore

Plumbi ishte dje.
  Knauf Safeboard është sot.

E vlen të ndryshoni bindjen.
Përfitoni nga Knauf Safeboard.


