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KREU-1SPECIFIKIMETËPËRGJITHSHME 
 
 

1.1     Specifikimetëpërgjithshme 
 
 

1.1.1  Njësitëmatëse 
 
 

NëpërgjithësinjësitëmatësekurlidhenmeKontratatjanënjësimetrikenëmm,cm,m,m², m³,Km,N 
(Njuton),Mg(1000kg) dhegradëcelcius.Pikatdhjetorejanëtëshkruarasi “.“. 

 
 

1.1.2  Grafikui punimeve 

 

Kontraktuesi duhett’ijapësupervizoritnjëprogramtëplotëdukeitreguarrendin,proçedurën 

dhemetodënsipassëcilave,ai propozontëpunohetnëndërtimderinëmbarim tëpunës. 

 
Informacioniqëmbansupervizoriduhettëpërfshijë:vizatimeqëtregojnërregullimingjeneral 

tëambientevetëgodinësdhetëndonjëndërtimiapostrukturetjetërtëpërkohshme,tëcilat ai i 

propozonpërpërdorim;detajetëvendosjeskonstruksionaledhepunëvetëpërkohshme; 

planetëtjeraqëaipropozont’iadaptojëpërndërtimdhepërfundiminetëgjithapunëve,si dhenëvijim, 

detajetëfuqisëpunëtoretëkualifikuar dhejotëkualifikuar si dhesupervizionine punimeve. 

 
Mënyradherregulliqëjanëpropozuar përtëekzekutuarkëtopunimepermanenteështëtemë 

përt’urregulluardhe aprovuarngasupervizori,dheçmimiikontratës duhettëjetëitillë qëtë 
përfshijëçdorregullim tënevojshëm,tëkërkuarngasupervizorigjatëzbatimittëpunimeve. 

 

1.1.3  Punimetëgabuara 
 
 

Çdo punë,që nuk ështënë përputhjemekëtospecifikime,duhetrefuzuardhekontraktuesi duhettë 
riparojëçdodefektmeshpenzimeteveta,sipasprojektit. 

 
 

1.1.4  Tabelatnjoftuese,etj. 

 

Asnjëtabelënjoftuesenukduhetvendosur,përveç: 

 
Kontraktoridotëndërtojë dy tabela,qëpërmbajnëinformaciontëdhënëngaSupervizoridhe 

vendosennëvendet ecaktuarangaai.Fjalëtduhenshkruarnëmënyrëtëtillë,qëtëjenëtë 
lexueshmenganjëdistancëprej50m.Gjuhaeshkruar duhettëjetënëanglishtdheshqip. 

 

1.2     Dorëzimet teSupervizori 
 
 

1.2.1  Autorizimetmeshkrim 
 
 

“Rregullatmeshkrim”dot’ireferohençdo dokumentidheletretë nënshkruarngaSupervizori 
tëdërguarakontraktuesitqëpërmbajnëinstruksione,udhëzimeoseorientimepër kontraktorin 

nëmënyrëqëai të realizojëekzekutiminekësaj kontrate. 
 
 

Fjalëteaprovuara,tëdrejtuara,tëautorizuara, tëkërkuara,tëlejuara,tëurdhëruara,të instruktuara,të 
emëruara,tëkonsideruaratë nevojshme,urdhëresaosejo(duke përfshirë emra, 

folje,mbiemra,dhendajfolje)tënjërëndësie,dotëkuptohetqëaprovimeteshkruara, drejtimet,  
autorizimet,  kërkesat,  lejet,  rregullat  instruksionet, emërimet, urdhëresat  e 

Supervizoritdotëpërdorenderi nëdaljenenjëplani tjetërpune. 
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1.2.2  Dorëzimetteksupervizori 
 
 

Kontraktoriduhett’idorëzojë Supervizorit përçdopunimshtesë, njëvizatimtëdetajuardhe 
punaduhettëfillojëvetëmpasaprovimitngaSupervizori. 

 
 

Kontraktoriduhettënënshkruajë propozime,detaje,skica,llogaritje,informacione,materiale, 
çertifikatatesti, kurdoqë tëkërkohenngaSupervizori.Supervizorido tëpranojëçdodorëzim 

dhenësejanëtëpërshtatshmedot’i përgjigjetkontraktorit nëpërputhjemeçdoklauzolë 

përkatësetëkushtevetëkontratës.Çdo pranim duhetbërëmedatanëmarrëveshjeme 
Supervizorindhedukeiureferuar programittëaprovuardhekohëssënevojshmeqëiduhet 

Supervizoritpërtëbërëkëtopranime. 

 

Mostrat 
 
 

Kontraktori duhettësigurojëmostra,tëetiketuarasipas tëgjithapërshtatjeve,aksesorëvedhe 
tematëtjeraqëmundtëkërkohenmetëdrejtëngaSupervizori për inspektim. 

 

Mostratduhendorëzuar nëzyrëneSupervizorit. 

Vizatimetepunimevetëzbatuaradhelibrezaemasave 

Kontraktori do t’i përgatisëdhe dorëzojëSupervizorittregrupe të dokumentacionevetë 

punimevesipasprojektit.Kymaterialduhettëpërmbajënjëkomplettëvizatimevetëprojektit 

tëzbatuar,vizatimetshtesëtëbëragjatëzbatimittëpunimevetëaprovuarangaSupervizori, si 

dhelibrezatemasavepër çdovolumpune. 

 

KREU-2    PUNIMEPRISHJEJEDHEPASTRIMI 

 

2.1.    Pastrimiikantierit 
 
 

2.1.1. Pastrimi i kantierit 

 
Nëfillimtëkontratës, përsakohëqëajonukkandryshuar,kontraktoriduhettëheqënga territori i 

punimevetëgjithamaterialet organikevegjetaredhendërtuese,dhetëdjegëtëgjitha 
pirgjetembeturinavetëtjera. 

 
2.1.2  Skarifikimi 

 
 

Largimetë mëdha meekskavatorëdheskarifikime,tëkryeramedorëosemakinëngaterrene, 

ngaçfarëdollojtoke,qoftëedheengurtë(terrenetëngurtë,rërë,zhavori,shkëmborë) duke 
përfshirëlëvizjenerrënjëve, trungjeve, shkëmbinjvedhematerialevemepërmasaqënuk 

kalojnë0,30m3,dukepërfshirëmbrojtjenestrukturavetënëndheshmesi kanalizimeuji, naftë 

osegazietj dhedukepërfshirëvendinedepozitimittëmaterialevebrendanëkantierose 
largiminetyrenërastnevoje. 

 
2.1.3  Heqjaepemëvedheshkurrevemëtëlartase1.5m 

 
 

Nëpërgjithësiduhetpaturparasysh,qëgjatëpunimevetëpastrimittëmosdëmtohenato 
pemëtëcilatnukpengojnënërehabilitiminosenëndërtimineobjektittëri.Nërastetkur heqjaetyreështë 

edomosdoshme,duhettëmerrenmasambrojtësenëmënyrëqëgjatë 

rrëzimittëtyretëmosdëmtohenpersonatdheobjektetpërreth.Për këtë,për pemëtqëjanëtë 



F
a
q

e
 7

 

 

 

lartambi10m,duhetqëprerjaetyretëbëhetmepjesënga3m.Pjesaqëpritet,duhettë 

lidhetmelitarosekavodhetëtërhiqetngaanakusigurohetmbrojtjaepersonelitdhee 

objekteve. 

 

2.1.4  Prishjaegodinave,gardhevedhestrukturave 
 
 

Kontraktoriduhettëheqëmekujdesvetëmatondërtime, gardhe, osestrukturatëtjeratë drejtuaranga 
Supervizori.Komponentëtduhençmontuar,pastruardhendarënë grumbuj. Komponentëttë cilët 

sipas Supervizorit nuk janë të përshtatshëm  për  ripërdorim, duhen larguar, punëkjoqëkryhet 

ngakontraktuesi. Materialet qëjanë tëripërdorshmedo tëmbeten nëpronësi 
tëinvestitoritdhedotëruhennëvendetëveçantangakontraktori,derisatëlëvizen prej tijderi 

nëpërfundim tëkontratës. 

 

Kontraktori,duhet tëpaguajëçdodëmtimtëbërëgjatëtransportit tëmaterialevemevlerë,të rrethimeve 

dhe  struktuarave  të  tjera  dhe  nëse është e  nevojshme  duhet  të  paguajë kompensim. 

 
2.1.5  Mbrojtjaegodinave, rrethimevedhestrukturave. 

 
Gjatëkryerjestëpunimeveprishëse,kontraktuesi duhettëmarrëmasaqëtëmbrojëgodinat, 

gardhet,muretrrethuesdhestrukturat qëgjendennëafërsi tëobjektit,kupokryhenkëto 

punimeprishëse. 

 
Përkëtë,duhenevituarmbingarkesatngatë gjithaanëtestrukturave  nga  grumbujdhe materiale.Kur 

grumbujt dhematerialet duhenzbriturposhtë,duhetpasurkujdes qëtë 

parandalohetshpërndarjaoserëniaematerialeve,osetëprojektohetnëmënyrëtëtillë,që mos 

tëpërbëjërrezikpërnjerëzit,strukturat rrethuesedhepronatpubliketëçdolloji. 

 

Kurpërdorenmekanizmatpërprishjesi:vinç,ekskavatorë hidraulik dhethyes shkëmbinjshtë 

bëhetkujdes,që pjesëtëtyretëmoskenëkontaktmekabllotelefonik ose elektrik. Kontraktori duhet 

tëinformojënë fillimtëpunësautoritetetpërkatëse,nëmënyrëqë,atotëmarrinmasa për 

lëvizjenekabllove. 

 
2.1.6  Mbrojtjaevendittëpastruar 

 
 

Kontraktoriduhettëngrejërrjetetëpërshtatshme,barriera  mbrojtëse,në  mënyrëqë,të 
parandalojëaksidentime të personaveosedëmtimetëgodinaverrethuese ngamaterialët që 

bien,sidhetëmbajënënkontroll territorin,kudotëkryhenpunimet. 

 

2.2     PUNIMEPRISHJEJE 
 
 

2.2.1  Skeleritë 
 
 

Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në  përshtatje me  KTZ dhe STASH. Një skelator 

kompetentdhemeeksperiencë,duhettëmarrëpërsipër ngritjeneskeleriveqëduhettëçdo 

tipi.Kontraktoriduhettësigurojë,qëtëgjitharregullimet enevojshme,qëijanëkërkuar 

skelatorittësigurojnëstabilitetingjatëkryerjessë punës.Kujdes duhettreguarqëngarkesae copërave 

të mbledhura mbi  një skeleri, të mos kalojë  ngarkesën për të cilën  ato janë projektuar. 

Duhenmarrë tëgjithamasat enevojshmeqë tëparandalohetrëniaematerialeve 

ngaplatformaeskelës.Skeleritë duhentëjenë gjatëkohëssëpërdorimittë përshtatshme për 

qëlliminpër tëcilindopërdorendheduhettëjenëkonform tëgjithakushteveteknike. 

Nërastetekryerjessëpunimevenëanëtërrugëskukakalim si tëkalimtarëve, ashtuedhetë makinave, 
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duhettëmerrenmasaqëtëbëhetnjërrethimI objektit,sidheveshjae tëgjithë 

skelerisëmerrjetembrojtësepër tëeleminuar rënienematerialevedhedukepërfshirëshenjat 

sinjalizuesesipaskushtevetësigurimitteknik. 

 
Skeleriçelikutëtipitkëmbalëc,konformKTZ dheSTASH,duke përfshirë ndihmën për 

transport,mirëmbajtje,montim,ankorim,çmontimeetj.Nënjëlartësi mbi 12m, elementët 

horizontalëduhettëkenëparmakëvertikalë,mëlartësi min.15cm sidhembrojtjenmerrjetë. 

 
Skeleri çelikunëkornizëdheelidhur,konformKTZdheSTASH, dukepërfshirëndihmën 

përtransport,mirëmbajtje,montim, ankorim,çmontimeetj.Nënjëlartësi mbi 12m, elementët 

horizontalëduhettëkenëparmakëvertikalë,melartësi min.15cm sidhembrojtjenmerrjetë. 

 

2.2.2  Supervizioni 

 
Kontraktoriduhet tëngarkojënjëpersonkompetent dhemeeksperiencë, të trajnuarnëllojine 

punëspërngritjeneskelerivedhetë mbikëqyrëpunënpërngritjeneskelavenëkantier. 

 

2.2.3  Metodaeprishjes 

 
Punapërprishjedotë fillojëvetëmpasitëjenëstakuarenergjiaelektrikedherrjetetëtjeratë 

instalimeveekzistuesetëobjektit. 

 
Metodate prishjessëpjesshme,duhettëjenëtëtillaqëpjesaestrukturësqëkambeturtë 

sigurojëqëndrueshmërinëendërtesësdhetëpjesëveqë mbeten. 

 
Kur prishjaendërtesës oseeelementevetësajnukmundtëbëhetpaproblemeendarënga 

pjesaestrukturës dotëpërdoretnjëmetodëpuneepërshtatshme.Elementëçelikudhe strukturabetoni 

tëforcuaradotëulennëtokëosedotëprihenpër sëgjati sipasgjerësisëdhe 

përmasavenemenyreqetemosbien.Elementët edruritmundtëhidhenngalart,vetëmkur 

atonukparaqesinrrezikpër pjesëntjetërtëstukturës.Kurprishenelementët, duhenmarrë 

masapërtëmosrrezikuar   elementëtetjerëkonstruktivembajtës,sidhemosdëmtohen 

elementëtetjerë. 
 
 

Nëpërgjithësi,punaeshkatërrimitduhettë fillojëduke heqursamëshumëngarkesatë panevojshme, 

pandërhyrënëelementët bazëstruktural. Punëtëkujdesshmedotëbëhenpër tëhequr 

ngarkesatkryesorenënkushtetmëtëvështira.KREU-ettëtjeraqëdotëprishendo 

tëtransportohenngaashensorë,pastaj dotëndahendhedotëulennëtokënënkontroll. 

 

2.2.4  Sigurianëpunë 

 
Kontraktori duhettësigurohetsevendi dhepajisjetjanë: 

a) Tënjëtipidhestandartitëpërshtatshëmdukeiureferuarvenditdhellojittëpunësqë dotëkryhet 

b)       Tësiguruarnganjëteknikkompetentdhemeekperiencë 

b)       Tëruajturanëkushtetëmirapunegjatëpërdorimit 
 
 

Gjatëpunësprishësetëgjithëpunëtorëtduhettëvishenmeveshjetëpërshtatshmembrojtëse 
osemjetembrojtësesi:helmeta,syze,mbrojtëse,mbrojtëseveshësh, dhebombola frymëmarrjeje. 

 

2.3     Prishjaeelementëvetëgodinës 
 
 

2.3.1  Prishjaeçativedheetaracave 
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Shpërbërjaembulesëssëçatisëmetjegullatëtipit“Marsigliese” osetëtipit“Romana” (Vendi) 

dhetëarmaturëspërkatëseprej druri,dukepërfshirëTrarëtemundshëm, dyshemenëose 

paretet(ndërmjetëzat)medërrasa,armaturëne madhe(epërbërëngakapriatat,Trarëtdhe 

pjesëtearmaturës), pjesëtintersektuese,kanalet eulluqëvehorizontalë, ulluqëtvertikalëdhe kapset 

përkatësemetalikeqërezultojnë ngaheqjabrendaambientittëkantierit,si dhe 

zgjedhjen,pastrimindhevënienmënjanëtëtjegullave“Marsegliese” qëdotëripërdoren, si 

dheçdodetyrim tjetër për t’i dhënëfundheqjes. 

 
Shpërbërja eçatisëmetjegulla druri osellamarinëtëxinguar,me tënjëjtatmodalitete dhe të 

armaturëspërkatëseprej druri,dukepërfshirëtrarëtemundshëm, dyshemenëoseparetet 

(ndërmjetëzat)me dërrasa,armaturën emadhe(epërbërëngakapriatat,trarëtdhe pjesët e armaturës), 

pjesëtintersektuese,kanaleteulluqevehorizontale, ulluqetvertikal dhekapëset 

përkatësemetalike,kullezat eoxhakut, dukepërfshirëskelën,spostiminematerialeveqë 

rezultojnëngaheqjabrendaambientittëkantieritsidheçdodetyrimtjetër përt’idhënëfund heqjes. 

 
Heqjaetavanit tëçfarëdonatyre,dukepërfshirëstrukturënmbajtëse,suvanëdheimpiantin 

elektrikqëmundtëekzistojë;dukepërfshirëndër tëtjeraskelën,spostiminematerialeveqë 
rezultojnënga heqjabrendaambientittëkantierit,si dheçdodetyrimtjetër përt’i dhënë 

plotësishtfundheqjessëtavanit. 

 
PrishjeeShtresëshorizontaletëhidro-izolimit tëtarracësmezhvillimevertikale, edhenë praninë  e 

oxhaqeve,  e  ndërtuar nga  tre shtresa të mbivendosura letër katramaje,  duke 

përfshirëheqjenekapakëve tëparapetit e tëçdopjesemetalikedhevënienmënjanëe 

spostiminnëkantiertëmaterialeveqëformohen,sidheçdodetyrimtjetër përt’idhënëfund 

plotësishtheqjessëtarracës. 

 

Prishjaesuvasënësipërfaqetvertikalederi nënjëlartësitë paktën30cm,deri nëdaljenë dukjetë 

muraturës,për vendosjeneguainës. 

 
2.3.2  Prishjaemurevetëgurit 

 
Prishjeeploteoseepjesshmeemuraturëssëgurit edhenëseështëesuvatuar, eçfarëdo formeose 

trashësie, dukefilluarngalart poshtë,ekryermeçfarëdollojmjeti(mekanizma, vegla) 

dheçfarëdolartësieosethellësie,dukepërfshirëskelëneshërbimit oseskelerinë, 

armaturatemundshmepërtëmbështeturosembrojturstrukturatose  ndërtesatpërreth, riparimi 

përdëmet të shkaktuara ndajtëtretëve.Ndërprerjetdherestaurimin normaltë 

tubacionevepublikedheprivate(kanaleteujravetëzeza, ujin,dritat etj...),si dhevënien mënjanëdhe 

pastriminegurëvepër përdorim, duke bërësistemiminbrendaambientittë 

kantierit.Gjithashtu,edheçdodetyrim tjetërqësiguronplotësishtprishjen. 

 

2.3.3  Prishjaemurevetëtullës 
 
 

Prishjeemuraturës metullatë plota osemevrima,eçfarëdollojidhe dimensioni,edhee 
suvatuaroseeveshurmemajolikë,qërealizohetmeçfarëdollojmjetidheeçfarëdolartësie ose thellësie, 

përfshirë skelën e shërbimit oseskelerinë, armaturat e mundshme për  të 
mbështeturosembrojturstrukturatosendërtesatpërreth,riparimipërdëmeteshkaktuara 

ndajtëtretëvepërndërprerjetdherestaurimin   normaltëtubacionevepublikedheprivate 
(kanaleteujravetëzeza,ujin,dritatetj..),sidhevënienmënjanëdhepastriminegurëvepër 

përdorim,dukebërësistemiminbrendaambientittëkantierit.Gjithashtu,edheçdodetyrim 

tjetërqësiguronplotësishtprishjen. 
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2.3.4  Prishjaedyshemeve 

 
 

Prishjaedyshemevetëçfarëdolloji dhe spostiminematerialeve,jashtëambientittëkantierit 

 

2.3.5  Prishjaeveshjevemepllakatë mureve 

 
Prishjeeveshjevetëçfarëdolloji dheprishjeeLlaçitqëndodhetposhtë,pastrim,larje, duke 

përfshirëlargimine materialevejashtëambientittëkantierit,sidheçdodetyrim tjetër. 

 

2.3.6  Heqjaedyervedhedritareve 

 

Heqjedyershdhedritaresh, qërealizohet paraprishjessëmurit, dukepërfshirëkasën, telajot, 

etjSistemiminematerialitqëekzistonbrendaambientittëkantiërit. dhegrumbulliminnënjë 

vendtëcaktuar nëkantier për ripërdorim. 

 
2.3.7  Heqjaezgarave metalike 

 
Heqja  e zgaravetëhekuritdhe sistemimin ematerialitqë  rezulton,brenda  ambientit të 

kantiërit,dukepërfshirëpërzgjedhjenemundshme(tëpërcaktuar ngaD.P.) dhevënien 

mënjanënënjëvendtëcaktuar tëkantieritpër ripërdorim. 

 

KREU-I3  PUNIMEDHEU,GËRRMIMEDHETHEMELET 

 

3.1     Punimedheu 
 
 

3.1.1  Përgatitjaeformacioneve 

Përgatitjaeformacionevepërfshinkëtopunë: 

 NjohjadhesaktësimiIrrjetevetëinstalimevenëntokësip.sh.:tubatëfurnizimittë 
ujësjellësit,tubatëshkarkimit,kablloelektrikeetelefonieetj 

Matjaeterrenitdhemarrjaeprovavetëdheut 
Shpyllëzimi dheheqjaerrënjëveprej terrenit 
Heqjaedheutmehumusdhetransportimiaporipërdorimi i saj 
Hapjaegropavetëthemelevederi nëthellësinëenevojshme 

 
3.1.2  Përpunimi ipjerrësive 

 
 

Nërasteteterrenitmepjerrësi veprohetsipastre mënyravetëmëposhtme: 

Nivelimi i pjerrësisësipaspikësmëtëulëttëterrenit 

Mbushjaeterrenit mematerialekstra,derinënivelinepikësmëtëlartëtëterrenit 
Gërmimedhe mbushjesipaspikësmesatare 

 
Secilangakëtorastedotëpërdoret nëvarësitëllojittëdheut,tëaftësisëmbajtëse të truallit 

dhetëngarkesavetëgodinësqëdotëndërtohetnëatëtruall. 

 
3.1.3  Drenazhimi i punimevetëdherave 

Drenazhimimundtë bëhetmerrjetkullimiosemekanal. Simaterialerrjetikullues kamundësi 

tëpërdorentubaplastiku,tubabetoniosetubaprej argjili.Tubatduhenvendosur nëpër kanale 

tëhapura,tëniveluaradhesipasnevojes,tëngjeshura.Tubatdotëvendosenpashapjessë 

kanalit dhembushjesmezhavormetëpaktënnjështresëprej 7cm.Mbasshtrimittëtubave 

hidhetzhavorroserërë4/32menjështresëprej 10cmnëmënyrëqëtëmbrohettubi.Pastaj kanali 
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mbushetmedheunqëkambetur kurai ështëhapur. 
 

Drenazhimimëkanalebëhetnëatëmënyrëqëhapen  kanaletdhepastajmbushen  me zhavorr.Kanalet 

duhetsipas kërkesës tëkenënjërënprejkëtyresipërfaqeve: 20x30, 30x40 

ose30x60cm.Distancandërmjetkanalevetëpërcaktohetsipaskoefiçientittëfiltrimittëtokës. 

 

3.1.4  Mbrojtjaepunimevetëdheut 

Tekpunimetmedheunduhetnganjëraanëtëmbrohennjerëzit,tëcilëtnukjanëtëpërfshirë 

nëndërtimineprojektit,engaanatjetërduhettë mbrohennjerëziteinkuadruarnërealizimine 

projektit.Gjithashtu,duhetmbrojturgropaehapurpërthemelet. 

Mbrojtjaenjerëzve të painkuadruarduhetbërë në atëmënyrë që të bëhetrrethimi(megardh, 

rrjetëgabiantetj.)   icilinukilejonata(sidomosfëmijët)tërrezikohen.Gjithashtu,duhet 
vendosurtabelaparalajmërueseme tëcilënndalohetkalimiirrethimit ngapersonaqënuk 

punojnënëprojekt. 
Gropadhenjerëzitqëjanëdukeepunuaratë, duhenmbrojturndajshembjes.Shkallaeledhit 
eçdogropeduhettëjetëvarësishtngacilësiaedheutmemin.45gradëderinëmax.60 gradë. 
Nërastsedheu përmbanminerale,tëcilatnëkontaktmeujine humbinstabilitetin,atëherë 

dheudhesidomosledhiduhettëruhetngashiudukeepërforcuarmearmaturambajtëse sipasKTZ. 
 

3.1.5  Punimetedheutgjatëperiudhavetëngricave 

 

Punimetedheutmundtëkryhenedhegjatëperiudhëssëdimrit,kutemperaturatjanënën 

zerogradëcelcius. 

 

3.2     Gërmimeperbazadhe themele 
 
 

3.2.1  Gërmime 
 
 

Gërmimdheupërthemeleose përpunimenëntokësore,derinëthellësine1,5mngarrafshii 
tokës,nëtrualltëçfarëdonatyredhekonsistence,tëtharëosetëlagur(argjilëedhen.q.s. 
ështëkompakte,rërë,zhavorr,gurëetj,)dukepërfshirë prerjen dheheqjenerrënjëve, 

trungjeve,gurëve,dhepjesëvemevolumderinë0.30m3,plotësiminedetyrimevenëlidhje 
mendërtimetenëndheshmesi kanaleteujravetëzeza,tubacionetnëpërgjithësietj.. 

 
 

3.2.2  Mbushjet 

 

Shtresëmegurëdhecopatulletëzgjedhura, nështresatëngjeshuramirë,tëpastruaranga 

pluhuri,suvajadhematerialet organike,qërezultojnengaprishjet epërshkruaranëartikujte 

mësipërm.Tëgjithamaterialet qërezultojnëngaprishjet, dotëkontrollohenmëparënga 

Supervizoridheripërdorimi i tyredotëautorizohetngaai. 

 
3.2.3  Përdorimi i materialittëgërmuar 

 
Materiali i përshtatshëm dhemateriali i rimbushur ngapunëtëpërkohshmedotëpërdorënpër 
rimbushje.Çdomateriali tepërt dotëjetënëdipspoziciontëmungesavetëmaterialevetë kërkuara. 

3.2.4  Mbushjarrethstrukturave 
 
 

Materialiduhetvendosurnëmënyrësimultanenëtëdyjaanët embajtësesmuraposhtyllë. 

MbushjetemëvonshmetënxirrennganjëmaterialiaprovuarngaSupervizori,dukehedhur meshtresa 
metrashësi150mm mengjeshje. 
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3.3     Themelestandarte 
 
 

3.3.1  Themelebetoni 

 

ThemelettëkryeraprejbetoniC 12/16tëdozuarpërm3 dhetëpastruarnështresatë 

trashatëvibruarmirë,medimensionedhe formëtëtreguarnëvizatimetpërkatëse,duke 

përfshirëkallëpet,formënepunës,mbështetjendhetëgjithakërkesatpërtëkompletuar punënmecilësi. 

 
3.3.2  Themeleme mur guri dhebeton 

 
 

Themeledhebazamentendërtesashprejbutobetoni,iformuarmebetondhegurëgëlqeror 

mëevogëlse20cm nëraportepërm3:betonC 16/20, 0.77m3dhegurë0.37m3,medozimtë betonitpër  

m3  si  tek betonët, duke përfshirëkallëpet, përforcimet dhe çdo gjë tjetër  të nevojshmepër 
mbariminethemelevedherealiziminetyre. 

 
 

3.3.3  Plintapër kolona 

 
Plinta,tërealizuaradhe të armuaranëmënyrë tërregulltsipasudhëzimeve në projekt,me betonC 

25/30 ,tëhedhurnëvepërnështresatëholladhetëvibruaramirë,medozimsipas betonitmeC 25/30 
meinert,dukepërfshirëhekurinearmaturës,kallëpet,përforcimet,sidhe çdodetyrim tjetër dhe 

mjeshtëri për mbariminepunës. 

 

3.4     Punimendihmesëpërthemelet 
 
 

3.4.1  Hidroizolimi i plintave 

Shtresëhidro-izolimipërparetetvertikaletëthemeleve,epërbërënganjështresëemulsioni tëbitumuar 
dhedyshtresabitumi M-3medozim 3.8kg/ m2,dheezbatuar nëtënxehtë,duke përfshirëçdodetyrim 
tjetër për mbariminepunës. 

 

3.4.2  Hidroizolimi i themeleve 

 

3.4.2.1Hidroizolimi i themelevenëndërtesatpabodrum 

Nëndërtesatpabodrumbëhethidroizolimiirrafshithorizontaltësipërmtëthemelevenë 

kuotënexokolaturësmellaççimentorërë1:2.Sipasrastit,llaçitishtohetcerezit. Kjoshtresë 

hidroizolueseduhettëlidhetmeshtresënhidroizoluese të dyshemesëdheme hidroizolimine 

faqesvertikaletëjashtmetëthemelit,qëndodhet nëzonënnëmestëtrotuaritdherrafshittë xokolaturës. 
 
 

3.4.2.2Hidroizolimi i themelevenëndërtesatmebodrum 

Nëndërtesatmebodrumbëhet: 

a) hidroizolimiirrafshithorizontaltëthemelevenëkuotënehidroizolimittëdyshemesesë bodrumit 

njëlloj sinëparagrafin3.4.2.1. 

b) hidroizolimiifaqessëjashtmetëmurittëthemelit.Kylidhetmehidroizoliminerrafshit 

horizontaldhengrihetjomëpakse10cm mbi kuotënetrotuarit. 
 

3.4.2.3Mënyraehidroizolimit 
 
 

Përparasetëfillojnëpunimetehidroizolimit tëthemelevedhetëstrukturave të tjera 

nëntokësore,duhettëpastrohetvendingaskelat dhepajandimet,tëcilat pengojnëzbatimine 
mirëtështresavehidroizoluese. 
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Gjatëhidroizolimittëfaqevehorizontaletëthemelevetëzbatohenkushtetemëposhtme: 

 
a) rrafshohetsipërfaqjaethemelit; 

 
b)  parasetëzbatohetshtresamellustërçimento,kufillimishtbëhetlagiameujëderisatë 

ngopet; 
 

c) llaçitëpërgatitetme1 pjesëçimentodhe 2pjesë rërëtëlarëdhetëashpër( tëmarranë 
volum)dhellustratëndërtohetmetrashësi 20– 30mmdhe të nivelohetme mallë.Në 

vendemelagështitëmadhet’i shtohetsasisësëçimentos,8deri 10%cerezit. 

 
Faqetvertikaletëmurevetë bodrumevehidroizolohenme bitum(praimer),kartonkatrama etj. Sipas 

parashikimitnë projekt,në përputhjemeniveline ujëravenëntokësoredhekushtete terrenit. 

 
Hidroizolimizbatohetngaposhtëlart.Shtresathidroizoluesemekartonkatramaapobitum 

(praimer),duhettëmbrohensipasshënimevenëprojektzakonishtmemurtullemetrashësi 
12cm.Jashtëmuritmbrojtësvendosetargjilmegjerësi30 –  50  cm,qëngjeshetmirë. 
Shtresatekartonkatramasëvendosenhorizontalisht, dukerespektuarmbivënietdhesfazimet 
eshtresave. 

 
3.4.4  Drenazhimi perimetralesipërfaqësor 

 
Drenazhimiperimetralbëhetpërgjatëthemeleve,porjombito.Kydrenazhimpërbëhetnga 

linjaunazoremetubashkarkimi dhepusetakontrolli. 
 

N.q.s nën dyshemenëegodinës gjendetnjështresëkapilare,atëherë duhet tëbëhetnjë 

drenazhimunazor metubasiçparaqitetnëfigurënNr.1. 
 

Nërastetkurduhetqëdrenazhimitëbëhetnëntabaninethemeleve,duhetqënëkëtëzonë 

tabani ithemelevetëjetë mëthelle. 
 

Tubat dotështrihendukeunisur ngapikamëeulët, deri nëpikënmëtëlartënëvijëtëdrejtë 

mepjerrësi,mbi njështresë filtruesezhavori 15cm tëtrashëdhembulohetrreth25cmmetë 

njëjtinmaterial filtrues.Gjithashtu,duhetpaturparasyshqëtabaniItubittëjetëminimumi20 cm 

nënnivelinedyshemesë,nëmënyrëtëtillë, qëujitëlargohetpaproblemngashtresa kapilare. 
 

Dimensionetetubitduhettëjenëmin.50mm,zhavoriqëdotëpërdoret përshtresënfiltruese 

duhettëjetëmekokrrizajomëtëvoglase3.2mm. 
 

Përveç drenazhimitperimetralnjëroltëmadh nëlargimine ujitngathemeletluanedhe drenazhimi 

sipërfaqësor i cili realizohetsi mëposhtë. 
 

Nën të gjithë sipërfaqen e dyshemesë realizohet  një shtresë drenazhimi  dhe sipër  saj 

vendosetnjështresëndarësenëmënyrëqëtë pengojë futjene betonittëdyshemesënë 
shtresëndrenazhuese.Nërast sepërrealiziminedrenazhimit përdoretzhavorpërbeton3,2 

mmatëherëtrashësiaeshtresës drenazhueseduhettëjetëminimumi30cm etrashëdhenë 
rastsepërdoretzhavor 4–32mm,shtresarealizohetdukehedhurvetëm 10cm nëtëgjithë 

sipërfaqen.Nënshtresënedrenazhimitvendosentubadrenazhimi.Diametridhedistanca 
 

ndërmjettyreështënëvarësitësasisësëujit.Tubatedrenazhimitrrethohenngashtresa filtruesezhavori 

dhelidhenmetubatedrenazhimtperimetral. 
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FiguraNr.1 
 
 

 
 

FiguraNr.2-Mënyraevendosjessetubavetëdrenazhimit 

KREU-I4  PUNIMEBETONIARMIMIDHEHEKURI 
 

4.1     Betoniiderdhurnëvend 
 
 

4.1.1  Kërkesatëpërgjithshmepërbetonet 

 
Betoni ështënjë përzierje eçimentos,inertetë fraksionuaratërërës,inertetë fraksionuaratë 

zhavoritdheujitdhesolucionevetëndryshmepërfortësinë,përshkueshmërinëeujitdhepër 
tëbërëtëmundurqë të punohetedhenëtemperaturatë ulëtasipaskërkesave dhenevojave 

tekniketëprojektit. 

 

4.1.2  Materialet 
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PërbërësiteBetonit 
 
 

Përbërësitebetonitduhettëpërmbajnërërëtëlarëosegranil,osepërzierjetëtëdyjavesi 

dhegurëtëthyer.Tëgjithëagregatëtduhettëjenëpastruarngambeturinatorganikesidhe 

ngadheu.Pjesakryesoreeagregateveduhettëjetëmeformëkëndoredhejotërrumbullakët. 

Përbërësitebetonitduhettëkenëçertifikatënqëvërtetonvendinkujanëmarrëato. 

 

Çimento 

 

Kontraktuesi ështëidetyruarqëpërçdongarkesëçimentojetëprurënë objekt,të paraqesë 

faturëneblerjesecilatëpërmbajë:sasinë, emrineprodhuesitsi dheçertifikatëneprodhuesit 

dheshërbenpërtëtreguarqëçimentojaesecilësngarkesëështëekontrolluardheme 

analizasipasstandarteve. 
 
 

Përmëshumëdetajenëlidhjememarkëneçimentosqëduhet përdorurnëprodhimine 
betoneve,shikonëpikën4.1.4, pasipërmarkabetonitëndryshmeduhenpërdorurmarka 

çimentotëndryshme. 

 

Uji për beton 
 
 

Ujiqëdotëpërdoret nëprodhiminebetonit duhettëjetëI pastër ngasubstancatqëdëmtojnë 
atësi:acidet, alkalidet, argila,vajrasidhesubstancatëtjeraorganike.Nëpërgjithësi, ujii 

tubacionevetëfurnizimittëpopullsisë(ujiipijshëm)rekomandohet përpërdorimnëprodhimin 

ebetonit. 

 
4.1.3  Depozitimi i materialeve 

 

Depozitimi i materialeveqëdotëpërdorenpër prodhiminebetonitduhettëplotësojëkushtete 

mëposhtme: 
 
 

o Çimentoja dhe përbërësit duhet të depozitohen në atë mënyrë që të ruhen nga 
përzierjamëmaterialetëtjera,tëcilatnukjanëtëpërshtatshmepërprodhimine 
betonitdheedëmtojnëcilësinëetij. 

 
 

oÇimentojaduhettëdepozitohetnëambientepalagështirëdheqënuklejojnëlagiene 
saj ngauji dheshirat. 

 
 
 

4.1.4  Klasifikimiibetoneve 
 

4.1.4.1BetonC 12/16,mezhavornatyror:ÇimentoC 25/30,240kg;zhavorr1,05m³;ujë0,19 m³. 

 
4.1.4.2BetonC 12/16meinerte,konsistencë3–5cm,granilderinë20mm,rërëelarëmemodul 

2,6:ÇimentoC 25/30,240kg;rërëelarë0,45 m³; granil0,70m³;ujë0,19 m³. 

 

4.1.4.3BetonC 16/20meinerte,konsistencë3–5cm, granil deri në20mm,rërëelarëmemodul 

2,6:Çimentomarka400,260kg,rërëelarë0,44 m³, granil0,70m³,ujë0,18 m³. 

 

4.1.4.4BetonC 20/25meinerte,konsistencë3–5cm,granilderinë20mm,rërëelarëmemodul 

2,6:Çimentomarka400,300kg,rërëelarë0,43 m³, granil0,69m³,ujë0,18 m³. 
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4.1.4.5Beton25/30C meinerte,konsistencë3–5cm,granilderinë20mm,rërëelarëmemodul 

2,6:Çimentomarka400,370kg,rërëelarë0,43 m³, granil0,69m³,ujë0,18 m³. 

 

4.1.4.6BetonC 25/30meinerte,konsistencë3–5cm,granilderinë20mm,rërëelarëmemodul 

2,6:Çimentomarka400,465kg,rërëelarë0,38 m³, granil0,64m³,ujë0,195m³. 

 

4.1.5  Prodhimi i betonit 

 

Betoni duhettëpërgatitet përmarkënepërcaktuar ngaprojektuesidherecepturaepërzierjes 

sëmaterialevesipassajnëmbështetjetërregullaveqëjepennëKTZ 37–75“Projektimi betoneve”. 

 
Gjatëpërgatitjessëbetonittëzbatohenrregullatqëjepennëkapitullin6“Pergatitjaebetonit” 
tëKTZ10/1-78,paragrafët6.2,6.3dhe6.4. 

 
 

4.1.6  Hedhjaebetonit 
 
 

Hedhjae betonittëprodhuarnëvend bëhetsipas mundësivedhekushteveku aidotëhidhet. Në 
përgjithësi për këtë qëllim përdoren vinçat fiks që janë ngritur në objekt si dhe autohedhëse. 

 
Erëndësishmenëproçesinehedhjessëbetonitnëvepër ështëkohangaprodhimi nëhedhje, 

eciladuhettëjetësamëeshkurtër. 

 
Gjithashtu,njërëndësitëveçantënëhedhjenebetonitkaedhevibrimisamëmirëgjatëkëtij 

proçesi. 

 
4.1.7  Realizimi i bashkimeve 

 

Betonimetduhet tëkryhenpandërprerjen.q.s.kjogjëështëemundur.Nërastet kurkjonuk 

ështëedomosdoshmeoseedetyruar,atëherëduhettëmerrentëgjithamasatpërtërealizuar 

bashkiminedybetonimevetëkryeranëkohëtëndryshme. 

 
Ndërprerjaepunimevetëbetonimittëvendosetsipasmundësivedukerealizuar: 

 
 

o Llamarinëmegjerësi10cmdhetrashësi4mm,ngatëcilat5cmfutennëbetonine 
freskëtdhebetonohen,ndërsa5cmetjerashërbejnëpër betoniminemëvonshëm. 

 

oShiritfuge,i ciliduhettëvendosetsipasspecifikimevetëprodhuesit. 

4.1.8  Mbrojtja 
 
 

Betoni ifreskëtduhet mbrojtur ngakëtondikime: 
 
 

o Shiusidhelagështitëtjeradukeembuluarsipërfaqenebetonuarmeplastmasdhe 
materialetëpadepërtueshmengauji 

 
o Ngricat(dukeifuturgjatëproçesittëprodhimitsolucionekundratemperaturavetëulta 

mundettëbetonohetderi nëtemperaturaafër zeros. 
 
 

o Temperatura të larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave të larta duke e lagur 
vazhdimishtatëmeujë,nëmënyrëtëtillëqëtë moskrijohenplasaritje. 
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4.1.9  Betoninëkushtetëvështiraatmosferike 

 

Rekomandohet qëprodhimidhehedhjaebetonitnëobjekttëmosrealizohetnëkushtetë 

vështiraatmosferike. 

 
Ndalohetprodhimidhehedhjaebetonitnërastsebieshiirrëmbyeshëm,pasingasasiae madheeujit qëi 
futetbetonitlargohetçimentojadhekështuqëbetoni ehumbmarkënqë kërkohet. 

 
Nërastetetemperaturavetëultanën4ºC rekomandohettëmoskryhetbetonimi, porn.q.skjo 

ështëedomosdoshme,atëherëduhettëmerrenmasaqëgjatë  proçesittëprodhimittë 

betonit,atijt’ishtohetsolucionindajngricavenë masënenevojshmeqërekomandohetnga prodhuesi i 

këtij solucioni. 
 
 

Prodhimi dhepërpunimii betonitnëtemperaturatëlartamundtë ndikojënegativishtnë 

reagiminkimiktëçimentosmepjesëte tjeratëbetonit. Përkëtëarsyeaiduhetruajturkundër 

temperaturavetëlarta.Mënyraeruajtjesngatemperaturaelartëmundtëbëhetnëatë mënyrë,qëbetoni 

Ifreskëttëmbrohetngadielli dukeembuluar meplasmas,tallashdheduke 

estërkaturmeujë.Njëndihmëtjetër për përpuniminebetonit nëtemperaturatëlartaështëtë 

ngjyrosëshmbajtësite ujitme ngjyrë të bardhë dhetësigurojëspërkatje tëvazhdueshmeme ujë. 

 

Tubadhedalje 

 
Tubatsi dhekanaletendryshmeqëe furnizojnë njëndërtesë(uji,ujëratezeza,rrjeti elektrik, 
etj)duhetsipasmundësisëtëmos futennëbeton,qëmospengojnënëhomogenitetine 

pjesëvetëbetonittëcilatjanëprojektuarsi pjesëbajtëse, elemente betoni.Nërastet,kurky kusht 
nukmundtëplotësohet,atëherëduhetkonsultuar inxhinieri konstruktor. 

 
 

Përrastekurduhetkaluarnëpërmureosenëpërpjesëtëtjerambajtësesipshsoletat, atëherëduhet 

qëgjatë fazëssëprojektimittëmerrenparasyshkëtodaljedhetë 

planifikohen/llogaritenngainxhinierikonstruktorsidhetëbëhetizolimiityre.Poashtuduhet 
qëgjatëhedhjessëbetonittëpërgatitenkëtodalje,nëpërtëcilatmëvonëdotëkalojnëtubat si 

dhekanaletetjerafurnizuese. 
 
 
 
 

4.1.10Provatebetonit 
 

Pasiështëprodhuarbetoni,aiduhetkontrolluarnëseiplotësonkriteretsipaskërkesavetë 

projektit. 
 

Mbasitëprodhohet ai dheparahedhjessëtij,duhetmarrënjëkampionbetonipërtëbërë 

testimenëlaboratordherezultatetelaboratoritduhettëdorëzohentekSupervizori. 

 

4.2     Elementedhenën- elementebetoni 
 
 

4.2.1  Arkitraretëderdhurnëvend 

 

Arkitrarët realizohen në të gjithëgjerësinë emuraturës me mbështetje min. 25 cm  mbi shpatullat 

anësore,melartësi tëndyshmenëvarësi tëhapësirëssëdritës,tëarmuar në 

mënyrëtërregulltdhesipasudhëzimevenëprojekt,tëpërgatitur ngabetonC 25/30 dheC 25/30, 

dukepërfshirëskelateshërbimit,kallëpet,përforcimet, hekurinearmaturësdheçdopërforcim 

tjetërpër mbariminepunës. 
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4.2.2  Arkitrarëtëparapërgatitur 

 
Furnizimdhevendosjenëvepër earkitrarëvetëparafabrikuar,megjerësi totalederi në40cm 

dheKREU-etëndryshueshme,tëformuarngabeton m-200,tëarmuar nëmënyrëtërregullt 

dhesipasudhëzimevenëprojekt,tëvendosur nëvepërmellaççimentom-1:2,dukepërfshirë 

armaturënehekurit,punimetearmaturëssidheçdodetyrim tjetër për mbariminepunës. 

 
4.2.3  Trarëtëderdhur 

 
Trarë  betoni;tëarmuarnëmënyrëtërregulltdhe  sipasudhëzimevenëprojekt,derinë lartësinë4m,i 

realizuarmebetonintëdhënënëvepër,ishtuar nështresatëhollatëvibruara mirë, betoni C 

25/30medozim sipasbetonitC 20/25meinerte,dukepërfshirëskelate 

shërbimit,kallëpetpërforcimet,hekurinearmaturëssidheçdodetyrimtjetër përmbarimine punës. 

 

4.2.4  Breza betoni 

 
Realizimii brezit,nëtëgjithëgjerësinëemuraturësposhtëdhelartësi prej 15 derinë20cm,i 

armuarsipasKTZdheSTASH,irealizuarmebetonintëprodhuarnëvepër,ishtuarnë 

shtresatëhollatëvibruaramirë,betonC 20/25deriteC 25/30 meinertedhesiç tregohetnë 

vizatime,dukepërfshirëkallëpet,përforcimet, hekurinearmaturës,skelateshërbimitose 

skelerinë,sidheçdodetyrim tjetër për mbariminepunës. 

 

4.2.5  Kollona 

 

Kollona betoni,të armuaranëmënyrëtërregulltdhesipas udhëzimevenëprojekt,derinë lartësinë4m 

irealizuar mebetonintëdhënënëvepër,ishtruar nështresatëhollatëvibruara mirë,i,betoni C 

25/30medozimsipas betonitC 25/30meinertedhesiçtregohetnë 

vizatime,dukepërfshirëskelateshërbimit,kallëpet,përforcimet, hekurine armaturës,si dhe 

çdodetyrim tjetër për mbariminepunës. 
 
 

4.2.6Riparimi i shkallëveekzistuese 

 

Sistemiishkallëvemeheqjenepjesëveqëmungojnëosejanëprishur,mepastriminlarjen 

meujëmepresion;realizuarmebetonmedozimsipaspikës4.1.4.4dhetënjëjtëmepjesën 

ekzistuesenëgjendje tëmirë,dukepërfshirëkallëpet, përforcimet dheçdodetyrimtjetërdhe mjeshtëri 

për mbariminepunës. 

 
4.2.7Strukturaprejb/a 

 
 

Pjesëgodinemestrukturëmbajtësebeton arme,ndërtuarendarëngamuratura, duke parashikuar një 

fugëteknikepër gjatësimbi40 m.Struktura beton /armeduhet të formohet 
ngaskeletmetrarë,kollona,plinta,shkallëtëlidhurandërmjettyre;dheerealizuar:në 

mënyrëmonolitemebetonC 25/30 deriC 25/30.Këtostrukturarealizohendukefilluarqënga 
themelet. 

 

4.3     Kallëpet dhefiniturat ebetonit 
 
 

4.3.1  Përgatitjaekallëpeve 

Kallëpëtprëgatitënprëj druri osëprëj mëtali dhëjanëtëgatshmëosëpërgatitënnëobjëkt. 
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Sipërfaqetekallëpeveqëdotëjenënëkontaktmebetonin,dotëtrajtohennëmënyrëtëtillë, 

qëtësigurojnëshqitjetëlehtëdhemosngjitjenebetonitnëkallëpgjatëheqjes. 

 
Përpararipërdorimit,tëgjithakallëpetdhesipërfaqetetyreqëdotëjenënëkontaktme 

betonin,duhenpastruar mekujdespashkaktuarndonjëdëmtimnësipërfaqenekallëpit. 

 

4.3.2  Depozitimi nëkantier 

 
Kallëpi nukduhethequr përparasebetoni tëketëkrijuar fortësinëeduhur,qëtëmbajëmasën etij 

dhetëdurojëngarkesatëtjera,qëmundtëushtrohenmbitë. 

 
Kykusht dotëmerretparasyshnëmënyrëqëkallëpi tëmbetetnëvendpasheqjessëbetonit, për 
njëperiudhëtëpërshtatshmeminimalekohoretreguar nëtabelënëmëposhtmenëse 

kontraktorimundt’iprovojësupervizorit,qëkjopunëmundtëkryhetdhenënjëperuidhëmë tëvogël 
kohore. 

 
Periudhaminimalepërparaheqjessëkallëpitngaelementetebeton/ armemeÇimento 
Portlandi. 

 

Temperaturaesipërfaqessëbetonit 
 

16°C                          7°C 
 

Tipi i kallëpit                                                 Periudhaminimalepërparaheqjes 
 

Kallëpvertikalnëkolona,                             3ditë                         5ditë 

Muredhetrarëtë mëdhenj                           2ditë                         3ditë 

(kallëpetanësore) 

Kallëpetëbutënësoleta                              4ditë                         7ditë 

Shtyllënënsoleta                                         11ditë                       14ditë 

Kallëpetëbutënëntrarë                               8ditë                        14ditë 

Shtyllënëntrarë                                           15ditë                       21ditë 

 
Shënim: 

 
 

Kurpërdoretsolucioniingirjessëshpejtëtëçimentoskallëpetmundtëhiqenbrendanjë 

periudhemëtëshkurtër,por tëlejuar ngaSupervizori. 

 
Përperiudhatëftohtaduhettërritetngagjysëmditepërçdoditë,kurtemperatura  bie ndërmjet 

7°Cdhe2°C dhenjëditështesëpër çdoditë,kurtemperaturabienën2°C. 

 
Kallëpi duhethequr mekujdes,nëmënyrëqëtëshmangendëmtimetëbetonit. 

4.3.3  Klasifikimii sipërfaqevetëelementëveprejbetoni 
 
 

Rifinituratebetonitindajmënëdygrupe: 

 
oLëniaesipërfaqessëbetonitpasheqjessëkallëpevenëgjendjenpasbetonimit 
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oPërpunimi i sipërfaqessëbetonitmesuvatim ose meveshje. 

 
Nëgrupineparëduhetpaturparasysh, qëgjatëproçesittëvendosjessëkallëpeve, ataduhet 

tëjenëmesipërfaqetëlëmuardhetërrafshët,sidhetëlyhenmevajkallëpesh,nëmënyrë 

që,kurtëhiqenkallëpettëdalënjësipërfaqeelëmuar ebetonit.Poashtu, duhet qëgjatë 

hedhjessëbetonitnëvepër,tëvibrohetnëmënyrëuniforme. 
 
 

Përsai përketgrupittëdytë,mundtëveprohetnjëlloj si përsipërfaqetemureve. 

 

4.4     Hekuri 
 
 

4.4.1  Materialet 

 
Përgatitjaeçelikut përtëgjithastrukturat ebetonit dhekomponentëtemetalit,qëduhen 

prodhuarnëkantier, dukekonsideruarçelikunqëplotësontëgjithakërkesateprojektit dhepa 

prezencënendryshkut, në format dhepërmasat sipasvizatimevedhestandarteve tekniko- legale për 

bashkimin, lidhjendhe dukee shoqëruar me çertifikatën e  prodhuesitpër  të 

verifikuarqëçelikuplotësonkushtetekërkuaraqënevojiten  përpunë  të  tilla  dhe  duke 

përfshirëtëgjithakërkesatetjerajotëspecifikuara. 

 

4.4.2  Depozitimi nëkantier 

 
Depozitimiihekuritnëkantier duhettëbëhetitillë,qëtëmosdëmtohet(shtrëmbërohet,pasi 

kjogjëdotështonteproçesinepunëssëparanderjes) si dhetëmospengojëpunimet ose 

materialetetjeratëndërtimit 

 

4.4.3  Kthimiihekurit 
 

a)       Hekuratduhenkthyer sipasdimensionevetëtreguaranëprojekt. 
 

b) Përveçpjesëssëlejuarmëposhtë,tëgjithashufratduhenkthyerdhekthimiduhet bërëngadalë, 

drejtdhepaushtrimforce.Bashkimetenxehtanuklejohen. 
 

c) Prerjameoksigjeneshufraveshumëtëtendosshmedotëlejohetvetëm meaprovimin 

eSupervizorit.Shufrateamballazhimitnukmundtëdrejtohendhetëpërdoren. 

 

4.4.4  Vendosjadhefiksimi 

 
Hekuratdotëpozicionohensiçjanëparaqiturnëprojekt dhedotëruajnëkëtëpozicionedhe 

gjatëbetonimeve.Përtësiguruarpozicionineprojektitatalidhenmetel1,25mmosekapëse 

tëpërshtatshme. 

 
4.4.5  Mbulimii hekurit 

 
 

Termimbuliminëkëtërast dotëthotëminimuminepastërtështresësmbrojtësendërmjet sipërfaqessë 

hekuravedhe faqessëbetonit.Mbulimiminimal dotëbëhetsipasnormavetë KTZ. 

4.4.6  Ngjitjaehekurave 
 
 

Paranderjaosebashkimiishufravetëhekuritdotëbëhetvetëmsipasvizatimevetëtreguara 
tëaprovuarangaInvestitori. 
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Gjatësiaembivendosjesnënjëlidhje,nukduhettëjetëmëevogëlseajoetreguaranë vizatimetepunës. 
 
 

4.4.7  Drejtimi Ihekuritdheparanderja 

 
Njëpjesëehëkurit(mediametër mëtëvogëlse8mm) transportohetnëformërrotullash.Për këtë, duhet 

qëai tëdrejtohet nëkantierinendërtimit.Drejtimi itij kryhetmemetodapraktikesi psh.Lidhjae njërës 
anënënjë pikëfiksedhetërheqjaeanëstjetërmemekanizmatë 

ndryshme.Gjithashtunëpoligonërealizohetedhepararendjapërelementetëndryshme, 
sipaskërkesavetë projektit. Kyproçes puneduhettëkryhetmekujdes dhenënvëzhgimine 

drejtuesittëpunimeve. 
 
 
 

KREU-I5  STRUKTURAENDËRTIMIT 

 

5.1     MURETDHENDARJET 
 
 

5.1.1  Llaçpër muretpër1m³ llaçrealizohetmekëtopërbërje: 

 

5.1.1.1Llaçbastardmerërënatyralelumi(melagështi,shtesënëvolum20%dheporozitet40%e 

formuarmerërënëraporte1:0,8:8.Gëlqereeshtuarnë110lt,çimento300,150kg,rërë 
1.29m3. 

 
5.1.1.2Llaçbastardmarka25merërënatyralelumi(melagështi,shtesënëvolum20%meçimento: 

gëlqere: rërënë raporte1:0,5:5,5.Gëlqereeshuar 92lt,çimento300,212kg,rërë1,22m3. 
 
 

5.1.1.3Llaçbastardmarka15merërëtëlarë(porozitet35%) eformuar me,çimento,gëlqere,rërënë 
raport1:0,8:8.Gëlqereeshuar105lt,çimento300,144kg, rërë1,03m3. 

 
 

5.1.1.4Llaçbastardmarka25merërëtëlarë(porozitet35%) eformuar me,çimento:gëlqere,rërënë 
raport1:0,5:5,5.Gëlqereeshuar 87lt,çimento300,206kg, rërë1,01m3. 

 
 

5.1.1.5Llaççimentomarka1:2merërëtëlarëeformuarmeçimento,rërënëraport1:2.Çimento 
400,527kg,rërë0,89 m3. 

5.1.2  Spefikimi i përgjithshëmpërtullat 
 
 

Tullasielementindërtimitduhettëplotësojëkushtetemëposhtmepër ndërtimetantisizmike: 
 

o Rezistencënnështypje,eciladuhettëjetë:përtullëneplotë75kg/cm²;përtullatme 
vrima80kg/cm²;për sapet150kg/cm². 

 
oRezistencën nëprerje,eciladuhettëjetë:përtëgjithatullatmebrima20kg/cm². 

 
oPërqindjeneboshllëqeve,eciladuhettëjetë:përtullëneplotë0-25%;dhepërtë 

gjithatullatmebrima25-45% 
 

o Trashësiaemishitperimetraldhetëbrendshëmpërtullateplota,tëmosjetëmëe vogëlse20mm 
dhepërtëgjithatullatmebrima, trashësiaemishit perimetraltëmos jetëmëevogëlse15 mm 
dheemishittëbrendshëm,jomëevogëlse9mm. 

 
oSipërfaqjaenjëbrimetë mosjetë mëemadhese4.5cm². 

 
oUjëthithjanëpërqindjeduhettëjetënga15–20%. 

 
5.1.3  Mur metullatëplota25cm 
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Muraturëmetullatëplotambajtësenëlartësi deri 3m,rëalizohëtmëllaçbastardm-25,sipas 
pikës5.1.1mepërmbajtjepër m3:tullatëplotanr.400,llaçbastardm30.25,çimento400,për çdo  

trashësimuri,duke  përfshirëçdodetajdhekërkesë  përdhëmbëte  lidhjes,qoshet, parmakët,skelat 
eshërbimitoseskelerinë,sidheçdogjëtjetërtënevojshmepërmbarimine 

muraturësdherealiziminesaj.Përmuraturënekatitpërdhe,sipërfaqjaexokulitduhettëjetë eniveluar 
menjështresëllaçi çimento1:2metrashësi jomëtëvogël se2cm. 

5.2     MBULESAT 

 
5.2.1  Ulluqetvertikaledhehorizontale 

 
Ulluqethorizontale 

 

Realizohenmepjerrësi prej 1%përlargimine ujrave.Ulluqethorizontaleprodhohenme 

materialplastikosemellamarinëxingato.Ullukumellamarinëprejçelikutëxinguarme 

trashësijomëtëvogëlse0,8mm,iformuarngapjesë  të  modeluara  me  mbivendosje 

minimale5cm,tësalduaranëmënyrëtërregulltmekallaj,mebordtëjashtëm2cmmëtë 

ulëtsebordiibrendshëm,tëkompletuaramepjesëspecialepër grykënehyrjes.Ulluku horizontal,i 

modeluar sipasudhëzimevenëprojekt,duhettëjetëi lidhur metel xingatome hallkatë forta 

tëvënamaksimumi në 70cm.Nëobjektetmetaracëpërdoren edheulluqe betoni.Tëgjthaulluqet 

prejbetoniduhettëhidroizolohenmeguainongaanaebrendshmee tyre.Ulluketevendosura 

ndërmjetçatisedheparapetitdotëjenëprejllamarinetëxinguar, sipasdetajevetëvizatimit. 

 
Ulluqetvertikale 

 

Janëpërshkarkimineujravetëçativedhetaracave,dhekurjanënëgjendjejotëmirëduhet 

tëçmontohendhetëzëvendësohen meullukëtërinj. 

 
Ulluqetvertikalepërshkarkimineujravetëçativedhetarracaveqëpërgatitenmellamarinë 

prejçelikutëxinguar,duhettëkenëtrashësijo mëtëvogëlse0.6mmdhediametër10cm, 

kurseulluqetvertikale prejPVCkanë dimensione nga8 derinë12cmdhembulojnë një 

sipërfaqeçatienga30derinë60 m². 

Nëçdoullukduhettëmblidhenujratenjësipërfaqeçatieosetaracejomëtëmadhese 

60m². 
 
 

Ulukëtduhettëvendosennëpjesënejashtmetëndërtesës,meanëtëqaforevepërkatëse 

prejçelikutëxinguar,të fiksuarçdo2m.Ujratetaracësqëdotëkalojnënëtubatvertikale 

duhettëmblidhennëpërmjetnjëpjate prejllamarinetëxinguar,iriveshurme guainëtë 

vendosurnëflakë,metrashësi 3mm,tëvendosurnëmënyrëtëtërthortë,ndërmjetmuraturës 

dheparapetit,mepjerrësi 1%,ecilalidhetme kasetëneshkarkimitsipasudhëzimevenë projekt. 

 

Pjesafundoreeulluqeve,përlartësinë2m,duhettëjetëPVCdheembërthyerfortme ganxhahekuri si 

dheposhtëduhettëkthehet mebërryl 90gradë. 

 
5.2.2  Daljenëçati 

 
 

Daljetnëçatiduhettëplanifikohenpër këtoraste: 
Daljepër pastrimineoxhakëve 

 Daljepërheqjeneborësnërasteseajoerëndonpërsëtepërmiçatinëdheerrezikon 
mbajtshmërinëesaj. 

Daljepër tëbërëndonjëriparim nëçati. 
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Përobjektemetaracëduhetparaparë/planifikuarnjëdaljeesigurtënga brenda përnëçati. 

Kjodaljeduhettëbëhetnëkatinesipërm tëndërtimit. 
 

Përobjektemeçatiduhet paraparë/planifikuarnjëdaljeesigurtëprejnënçatisë.Kjodalje duhet 

tërealizohetme anëtënjëdritarejemepërmasa60cmx 80cm,eciladuhettëlidhet 

mirëmembulesëneçatisënëmënyrëqëtëmoskemi rrjedhjetëujit. 
 

Daljanëtaracëosenënënçatiduhettëketëdimensionin:max.80  x120cm. 

Merëndësiështëqëkapakuidaljesnëçatit’iplotësojëkërkesatembrojtjeskundërzjarrit si 

dhekërkesatekoefiçientittëruajtjestëngrohjestëtij tëjenëtënjëjtasi:koefiçienti i ruajtjestë 
ngrohjestëçatisë/tavanit. 

 
Sisteme daljesh nëçatimekapak dheshkallë,tëcilatnërasttëmospërdorimitmundente 

mbyllenqëtëmos pengojnë,duhenskicuar sipas prezencëstëtyrenetreg.Për rastetë veçanta,ato 

duhettë bëhen nëndonjëspecialistzdrukthar,sipas planevedhekërkesavete arkitektit/Supervizorit. 
 

Vëmendjeeveçantëduhet t’ikushtohetbashkimittësistemittë daljës nëçatimeçatinë/tavani 

vetë.Këtopunëduhenkontrolluar ngaSupervizorigjatëmontimittësistemit.Nëfig.e 

mëposhtmejepetshëmbulli i njëdaljemeshkallënëtaracëosenënçati. 
 
 
 
 

KREU-I6  RIFINITURAT 

 

6.1     Rifiniturat emureve 
 
 

6.1.1  Suvatimi i brendshëm nërikonstruksione 

 
Sistemimisipërfaqevekuështëenevojshmepërsuvatimepër nivelimeteparregullsive,me 
anëtëmbushjesmellaçbastardmemëshumështresa dhecopatullashn.q.s ështëe nevojshme,edhe 

përzonatevoglasidheçdo detyrim tjetërpër tapërfunduarplotësisht stukimin. 

 

Përparasetëhidhetsprucimiduhet qësipërfaqjaqëdotësuvatohettëlagetmirëmeujë. 

Sprucimimurevedhetavanevepërmuraturëtëpastruarmellaççimentoje tëlëngëtpër 

përmirësiminengjitjessësuvasëdheriforcimin esipërfaqevetëmuraturës,dukepërfshirë 

skelateshërbimitdheçdodetyrim tjetërpërtapërfunduar plotësishtsprucimin. 
 
 

Suvatimmedrejtuesirealizuar nganjështresëmetrashësi 2cmllaçibastard m-25me 

përmbajtjepërm²:rërëelarë0,005m³;llaçgëlqerejem-1:2, 0.03m³;çimento400, 6.6kg; ujë,i aplikuar 

meparavendosjetëdrejtuesvenë mure(shirtitmellaç metrashësi 15cm çdo1 
derinë1,5m),dheelëmuarmemistri ebërdaf, dukepërfshirëskelateshërbimitsidheçdo detyrim 

tjetërpërtapërfunduarplotësishtsuvatimin. 
 
 

 
6.1.2  Suvatim i jashtëm nërikonstruksione 

 
 

Stukimdhesistemimisipërfaqevekuështëenevojshme,përsuvatime  përnivelimete 

parregullsive,meanëtëmbushjesmellaçbastardmemëshumështresadhecopatullash 

n.q.sështëenevojshme, edhepërzonatevoglasi dheçdo detyrimtjetërpërtapërfunduar 

plotësishtstukimin. 

 
Përparasetëhidhetsprucimiduhet qësipërfaqjaqëdotësuvatohettëlagetmirëmeujë. 



F
a
q

e
 2

4
 

 

 

Sprucimimurevedhetavanevepërmuraturëtëpastruarmellaççimentoje tëlëngëtpër 

përmirësiminengjitjessësuvasëdheriforcimin esipërfaqevetëmuraturës,dukepërfshirë 
skelateshërbimitdheçdodetyrim tjetërpërtapërfunduar plotësishtsprucimin. 

 
Suvatimirealizuarnganjështresëmetrashësi2cmllaçibastardm-25medozim përm²:rërë 

elarë0,005m³;llaç bastard0.03m³;çimento400,7.7kg;ujë,iaplikuar meparavendosjetë 

drejtuesvenëmure(shirtitmellaçmetrashësi 15cmçdo1derinë1,5m),dheelëmuarme 

mistriebërdaf,dukepërfshirëskelat eshërbimit sidheçdodetyrimtjetërpërtapërfunduar 

plotësishtsuvatimin. 

 

6.1.3  Patinimi 

 

Patinaturëmuri realizohetmestuko,çimentodhemegëlqeretëcilësisësëlartë,mbi sipërfaqe të  

suvatuaramëparëdhetëniveluara,mepërmbajtje:gëlqere  3kgpërm².Lartësiae 

patinaturavepërambientetendryshmetëndërtesësduhettë  vendosetngaSupervizori, 

përfshirëdheçdopunëtjetërdhekërkesëpër ta konsideruarpatinaturëntë përfunduardhetë 

gatshmepër tulyer meçdollojboje. 

 
6.1.4  Lyerjemebojëplastikenërikonstruksion 

 
 

Lyerjemebojëplastikeesipërfaqevetëbrendshme 
Proçesi i lyerjesmebojëplastikei sipërfaqevetë murevetëbrendshmekalonnëpër trefazasi 
mëposhtë: 

 
1-Përgatitjaesipërfaqesqëdotëlyhet. 

 
Paralyerjesduhettëbëhetpastrimiisipërfaqes,mbushjaegropavetëvoglaapodëmtimeve tësipërfaqes 

sëmuritmeanetëstukimitmematerialsintetikdhebërjagatipërparalyerje.Në 

rastetesipërfaqevetëpatinuarabëhetnjëpastrim i kujdesshëm i sipërfaqes. 
 

Parafillimittëproçesittëlyerjesduhettëbëhetmbrojtjaesipërfaqeveqënukdotëlyhen. 

(dyer,dritare,etj) meanëtëvendosjessëletrave mbrojtëse. 
 

2- Paralyerjaesipërfaqessëbrendshmetëpastruar. 
 

Nëfillimtëproçesit tëlyerjesbëhet paralyerjaesipërfaqevetëpastruaramirëmevinoviltë holluar 
(Astar plastik).Për paralyerjenbëhetpërzierjae1kgvinovilme2.5-3litraujë.Me 

përzierjenepërgatiturbëhetparalyerjaesipërfaqesvetëm menjëdorë. 
 

Normaepërdorimitështë1litërpërzierjevinovil meujëduhettëpërdoretpër20m2sipërfaqe. 
 

3- Lyerjame bojëplastikeesipërfaqevetëbrendshme. 
 

Nëfillimbëhetpërgatitjaepërzierjessëbojësplastikeecilaështëepaketuarnëkuti5 litërshe.Lëngui 

bojës hollohetmeujënëmasën20-30%.Kësaj përzierjeI hidhet pigmenti 

derisatëmerretngjyraedëshiruar dheeaprovuar ngaSupervizioniI punimevedhepastaj 
bëhetlyerjaesipërfaqes.Lyerjabëhetmedyduar. 

 
Normaepërdorimitështë1litërbojëplastikeeholluar duhettëpërdoretpër4-5m2sipërfaqe. 
Kjonormëvaret ashpërsiaesipërfaqessëlyer. 

 
Lyerjemebojëakreliki sipërfaqevetëjashtme 
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Paralyerjesduhettëbëhetmbrojtjaesipërfaqeveqënukdotëlyhen.(dyer,dritareetj)me 

anëtëvendosjessëletravembrojtëse. 
 

Nëfillim tëproçesittëlyerjesbëhetparalyerjaesipërfaqevetëpastruaramirëmevinovil të holluar 

(Astar plastik).Nëfillim bëhetpërgatitjaeastaritdukebërëpërzierjene1kgvinoviltë holluar 

me3litër ujë.Mepërzierjenepërgatiturbëhetparalyerjaesipërfaqesvetëm menjë dorë. 
 

Normaepërdorimitështë1litërvinovil iholluarqëduhettëpërdoretpër 20m2sipërfaqe. 
 

Mëpasvazhdohetmelyerjenmebojëakrelik.Kjobojëndryshonngabojaplastikesepseka nëpërbërjen 

esajvajratë ndryshme,tëcilat ebëjnë bojënrezistente ndajrrezevetë diellit, ndaj 
lagështirëssëshirave,etj. 

 
Nëfillim bëhet përgatitjaepërzierjessëbojësakrelikmeujë.LënguIbojëshollohetmeujënë masën20-
30%.Kësaj përzierjeI hidhet pigmenti deri satëmerretngjyraedëshiruar.Pastaj, 
bëhetlyerjaesipërfaqes.Lyerjabëhetmedyduar.Normaepërdorimitështë1litërbojë 

akrelikIholluarnë4-5m2sipërfaqe(nëvarësiteashpërsisësësipërfaqessëlyer). 
 

Personeli,qëdotëkryejëlyerjenduhettëjetë meeksperiencënëkëtëfushëdheduhettë 

zbatojëtëgjithakushtettekniketëlyerjes tëKTZdheSTASH. 

 
6.1.5  Lyerjamebojëhidromatnëpunimerehabilitimi etëreja 

 
 

Nërehabilitim 

Proçesi ilyerjessësipërfaqevetë murevedhetavanevekalonnëpër trëfazasi mëposhtë: 
 

1-Prëgatitjaesipërfaqesqëdotëlyhet 

Paralyerjesduhettëbëhetkruajtjaeashpëre bojëssëmëparshmengasipërfaqjaelyer, mbushjae 
gropavetëvoglaapodëmtimevetësipërfaqes sëmuritme anëtëstukimitme material 

sintetikdhebërjagatipër paralyerje 

Përparafillimittëproçesittëlyerjesduhettëbëhetmbrojtjaesipërfaqeveqënukdotëlyhen 

(dyer,dritare,etj.) meanëtëvendosjessëletravembrojtëse. 

2-Paralyerjaesipërfaqessëpastruar 

Nëfillimtëproçesit tëlyerjes, bëhet paralyerjaesipërfaqeve tëpastruaramirëmegëlqerentë holluar 

(Astari).Për paralyerjenbëhetpërzierjae1kggëlqeremenjëlitër ujë.Mepërzierjene përgatitur 

bëhetparalyerjaesipërfaqesvetëm menjëdorë. 
 

Normaepërdorimitështë1litërgëlqereeholluarduhettëpërdoretpër2m2sipërfaqe. 
 

3-Lyerja mebojëhidromatesipërfaqes 
 

Nëfillimbëhetpërgatitjaepërzierjessëbojëshidromattëlëngëtecilaështëepaketuarnë kuti 5–

15litërshe.LënguIbojëshollohetmeujënëmasën20-30%.Kësaj përziërjeI hidhet 

pigmentiderisatëmerretngjyraedëshiruar dheeaprovuarngaSupervizoriI punimevedhe pastaj 

bëhetlyerjaesipërfaqes.Lyerjabëhetmedyduar. 
 

Normaepërdorimitështë1litërbojëhidromatIholluarduhettëpërdoretpër2.7–3m2 

sipërfaqe.Kjonormëvaretngaashpërsiaesipërfaqesdhelloji Ibojëssëmëparshme. 
 

Nëndërtimetë rejaparalyerjesduhettëbëhetpastrimi Isipërfaqesqëdotëlyhetnga 

pluhuratdhetëshikohendëmtimetevoglatësaj,tëbëhet mbushjaegropavetëvoglaapo 

dëmtimevetësipërfaqessëmuritmeanëtëstukimitmematerial sintetikdhebërjagatipër lyerje. 
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Paralyerjesduhettëbëhet mbrojtjaesipërfaqeveqënukdotëlyhen(dyer,dritare,etj) me 

anëtëvendosjessëletravembrojtëse. 
 

Nëfillim tëproçesittëlyerjesbëhetparalyerjaesipërfaqevetëpastruaramirëmegëlqeretë holluar 
(Astari).Nëfillim bëhetpërgatitjaeastaritdukepërzier1kggëlqereme1litër ujë.Me 

përzierjenepërgatiturbëhetparalyerjaesipërfaqesvetëm menjëdorë. 

Normaepërdorimitështë1litërgëlqereeholluarduhettëpërdoretpër2m2sipërfaqe. 

Mëpasvazhdohetmelyerjen mebojësi mëposhtë: 

-Bëhetpërgatitjaepërzierjessëbojëshidromattëlëngshëm meujë.LënguIbojëshollohet 
meujënëmasën20–30%.KësajpërzierjeIhidhetpigmentderisatëmerretngjyrae dëshiruar. 
- Bëhetlyerjaesipërfaqes.Lyerjabëhetmedyduar.Normaepërdorimit është1litërbojë 
hidromatIholluarnë2.7–3m2sipërfaqe(nëvarësi tëashpërsisësësipërfaqessëlyer). 

 
6.1.6  Lyerjeemureve mepllakagipsi 

 

Përparakryerjessëproçesittëlyerjessëmurevemepllakagipsi,duhetqëtëkenëpërfunduar 
tëgjithafinituratetyre(mbushjaefugave,evendevekujanëfuturvidat,qoshetetj). 

 
Proçesi ilyerjessëkëtyre murevemebojëplastikekryhetnjëlloj sinëpikën6.1.8. 

 

6.1.7Lyerjemebojëvajinërikonstruksion 

 
Përparabojatisjes,bëhet gërryerjadheheqjaelyerjeve tëvjetrangasipërfaqet. Kjorealizohet 

meshumështresambi dyert dhe dritaret prej druri,mbi patinime ekzistuesesi dhesipërfaqe 
hekuri:(mesolvent,medorëosepajisjetëmekanizuar),duke përfshirëskelateshërbimitose 

skelerinësidhelëvizjanëambientinekantierit. 

 
Stukimdhezmerilimtëdritareveprejdruri,patinimevedheelementeveprejhekuri,duke përdorur 

stukotëpërshtatshmepërpërgatitjenesipërfaqevepër lyerjen mebojëvaji. 
 

Lyerjeeelementeveprej hekuri,fillimishtmebojëtëpërgatiturmenjëdorëminioplumbiose 

antiruxhoosenëformënevajitsintetik, mepërmbajtjepër m²,0.080kg. 

 
Lyerjemebojëvajisintetikpërsipërfaqedruri,metalikedhepatinime,medozim për m²:bojë vaji 

0.2kgdhemeshumë duar,për tëpaturnjë mbulim tëplotë dheperfekttësipërfaqevesi 

dheçdogjëtënevojshmepër mbarimineplotëtëlyerjesmebojëvaji. 

 

6.1.8Lyerjemebojëvajinëndërtimetë reja 

 
Stukim dhe zmerilim  të dritareve prej  druri, patinimeve dhe  elementeve prej  druri, duke 

përdorur stukotëpërshtatshmepërpërgatitjenesipërfaqevepër lyerjen mebojëvaji. 

 
Lyerjemebojëvajisintetikpërsipërfaqedruri dhepatinime,medozimpërm²:bojëvaji0.2kg 

dhemeshumëduarpërtëpaturnjëmbulimtëplotëdheperfekttësipërfaqevesidheçdogjë 

tënevojshmepër mbarimineplotëtëlyerjesmebojëvaji. 

 

6.1.9Lyerjeesipërfaqeve metalike 

 
Stukimdhezmerilimtëelementeveprejhekuri dukepërdorurstukotëpërshtatshmepër 

përgatitjenesipërfaqevepër lyerjen mebojëvaji. 
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Lyerjeeelementeveprejhekuri,mebojëtëpërgatitur fillimishtmenjëdorëminioplumbiose 

antiruxhoosenëformënevajitsintetik, medozimper m²,0.080kg. 

 
Lyerjemebojëvajisintetik përsipërfaqemetalike,medozim perm²:bojëvaji0.2kgdheme shumë 

duarpër të paturnjëmbulim të plotëdheperfekttësipërfaqevesi dheçdo gjëtë nevojshmepër 
mbarimineplotëtëlyerjesmebojëvajinë mënyrëperfekte. 

 
6.1.10Lyerjeesipërfaqevetëdrurit 

 
 

Lyerjaedruritbëhetsi zakonishtpër 2arsye: 
 

përarsyedekor 

 sidhepërtërriturqëndrueshmërinë(ndajlagështirës,ndajrrezeveintensivetëdiellit, ndaj 
infektimitprej dëmtuesvetëdruritsidhendajinfektimitprej këpurdhaveetj). 

 
Materialetqëpërdorenpër lyerjenedruritsizakonishtduhetdheiplotësojnëtëdyjakëto 
kritere.Lyerjamundtëbëhetmetegjithabojrat përlyerjenedrurit, tëcilatjanëpajisurme çertifikatë. 

Punimetduhettëbëhensipaskërkesëstëarkitektit/Supervizorit,porsipërfaqjaedruritduhet 
tëlyhettëpaktëndyherë(nërastetëkërkesëstëarkitektit/Supervizoritedhemëshumë herë). 

 
6.1.11Veshjaemurevemepllaka, granil,mermer,gurëetj. 

Kur flitet përveshjenemurevemepllakaprejmaterialevetëndryshmeduhetmenduarsepër çfarë  

muri bëhetfjalë.Muretduhet tëndahennë muretëbrendshmedhetejashtme. 

Poashtu,duhetmarrëparasyshmaterialiprejsëcilësështëndërtuarmuri(kartongips,betoni, mureme 

tulla,etj.)Sipasmaterialevendërtimoretëmurit dhesipërfaqesse tijmetodat e veshjessë 
muritmundtëndahenpoashtudyklasa. 

 
Ngjitjaepllakavemellaç(për sipërfaqejotëdrejta) 

Ngjitjaepllakavemekollë(për sipërfaqetëdrejta) 
 

Përsai takon ngjitjestëpllakavetëtipevetëndryshmemellaç,duhet që punimett’u 

permbahenkëtyrekushteve: 
 

Bazanëtëcilënngjitenpllakat etipeve tëndryshme,duhettëjetëepastërngapluhuridhetë 
jetëeqëndrueshme. 

 
Përbërjaellaçitështëenjëjtasiç ështëepërshkruar mëlartnëpikën6.2.1.Trashësiaellaçit duhet 

tëjetëjomë pak se 15mm.Llaçinërastesepërdoretpërveshjenemurevetëjashtme 
duhettëjetërezistentndajngricësdhekoefiçientiimarrjessëujitnë%tëjetë<3%.Po ashtu,llaçi duhett‘i 

plotësojëkritereteruajtjessëngrohjes dhetërezistencëskundër zërit. 
 

Ngjitja epllakave me kollë, bëhet kur sipërfaqja e bazës mbajtëse është e  drejtë. Kolli 

vendosetsipasnevojësmenjëtrashësiprej3mmderinë  15  mm.Tëgjitha  kriterete 

lartpërmendura,tëcilatduhett’iplotësojëllaçi,vlejneedhepërkollin. 
 

Mbasitëthahetllaçi osekolli,duhetqë fugate planifikuara,tëmbushenmenjëmaterialtë posaçëm 

(bojak). 
Fugatnëpërqoshedhelidhjetëmureveduhettëmbushenmendonjëmasëelastike(sipsh 
silikon). 

Për secilënsipërfaqe30m² tëveshur mepllakatëndryshme,ështëenevojshmevendosjae 

fugavelëvizëse. 
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Kushtetepunimevemepllakagresduhett‘upërmbahenkushtevetëpërmenduranëpikat 

6.2.4dhe6.2.5. 
 

Tëgjithapllakatduhettëjenërezistentekundërngricëssidhetëkenënjëdurueshmëritë lartë. 
 

Nëfotografitëemëposhtmemundtëshihetsesiduhettëvendosenpllakatnëmure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2     Rifiniturat edyshemeve 
 
 

6.2.1  Riparimi i dyshemevemepllaka 
 
 

Riparimi përpllakatedëmtuaraosepër atopllakaqë mungojnë,tëbëhetnëkëtëmënyrë: 

Pllakatedëmtuaraduhenhequrmegjithëllaçinnënjëtrashësitëpaktën2cm.Pastajduhet, 

qëvenditëpastrohetdhetëlahetmeujëmepresion.Pllakaterejatëjenëmetënjëjtën 

ngjyrëdhemedimensionetënjëjtasipllakatevjetradhetëvendosennëllaçineshtruar.Llaçi 

përriparimduhettëpërgatitetmepërmbajtje:për1,02m²pllakanevojiten0,02m³llaçtëtipit m-

15me4kgçemento (marka400). 
Pastaj,duhetqëfugattëmbushenmemasënpërkatëse(bojak),tëpastrohendhetëkryhentë 
gjithapunëtetjera. 

 

 

6.2.2  Riparimi i dyshemevemëllustër çimento 
 
 

Riparimi Idyshemeve mellustër çimento,duhetbërënëkëtëmënyrë: 
 

Mësëpariduhettëlokalizohenpjesëtedëmtuaratëllustërçimentos.Pastaj,duhetqënëato 

pjesëkukadëmtime,tëvizatohet njëkatërkëndëshdhedyshemejatëpritetderi nënjëthellësi 
prejtëpaktënsaështëthellësiaedyshemesë. Ajopjesëevizatuar/prerëduhettëhiqetme 

mjetemekanikedhevendi tëpastrohetngapluhuri si dhetëlahetmeujë mepresion. 

Parasetëhidhetnëgropënehapur pjesëtanësoretësaj lyhenmenjësolucion,i cili ndihmon 

ngjitjenellustër çimentosmeshtresënebetonit,ecilagjendetndëratë. 
Pasitëlyhetbazamesolucioninelartpërmendur,mundtëvendosetshtresaereprejllustër 
çimentoje.Përpërbërjendhehedhjenellustër çimentosshihpikën5.1.1.5. 

 
Riparimiidyshemevemellustërçimentomundtëbëhet edhenëatëmënyrëqësipërfaqjae 

llustërçimentostëmbulohetmenjëdyshemetërepërmbi atë.Nëkëtorasteduhetqë 

arkitekti/Supervizori sëbashkumeklientintëvendosëpër këtë. 
 

Dyshemeja ere që mund të vendosetpërmbillustërçimenton evjetër,mundtëjetë dysheme 

mematerialetëndryshme:mepllakagres,dyshememePVCoselinoleumsidhedysheme 

meparket.Zgjedhjaedyshemesësëreduhettë bëhetsipasnevojës,kërkesëssëinvestitorit 

dhesipaskushteveteknikeKTZ. 
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6.2.3  Dysheme megranil tëderdhur 
 
 

Dyshemejamegranil tederdhurbëhetnëkëtë mënyrë: 
Dozimipërnjëm²menjëtrashësiprej1cmidyshemesëmegraniltëderdhurpërbëhetnga 
këtonormapërmaterialet:13kgçimentotëtipit400,0.002m³ granildheujë,dukepërfshirë 

kallëpet,përforcimindheçdodetyrim tjetër për mbariminepunësnëmënyrëtëpërkryer. Lloji i 

granilitduhetmëparëtëmiratohetngaarkitekti/Supervizori,pastaj tëhidhetnështresë. 
 

6.2.4  Shtrimi i dyshemeve mepllakagranili 
 
 

Shtrimi i dyshemeve mepllakagranili duhett’upërmbahetkëtyrekushteve: 

Pllakatnukduhenngjiturnërastsetemperaturaështëndër5°Cosenërastelagështie. 

Nukduhenpërdorurmateriale,tëcilëtngrijnëkur temperaturaështëndër 5°Cosepllakat tëngjiten 
nësipërfaqetëngrirë.Udhëzimete prodhuesit,përsaipërketkërkesavetë 

materialevenëtemperaturatëlartaosetëulta,duhettëplotësohen. 

 
 Fugatepllakaveduhettëjenëparalelememuretendërtesës.Prerjaepllakaveduhettë bëhetsamëafër 

murit,poashtuduhetqëpllakatepreratëjenësa mëtëmëdha. 
 

 ShtresaepllakavebëhetmeLlaçbastardtëtrashësisë2cm.Pllakatpasivendosennë shtresenellaçittë 

parapërgatitur,mbas tharjes,nëjomë pak se24orë duhettëmbushin fugatmenjëmaterial 

tëposaçëm(bojak).Pasmbushjessëfugavendërmjetpllakave, ata duhetpastruar 
ngapluhuridhemateriali ifugave. 

 
 Tolerancateshtrimitduhettëplotësojnëkëtokushte.Nënjëdistancëprej2metrash 

lejohetnjëdevijimnëlartësi max.+/- 3 mm. 
 
 
 

6.2.5  Dysheme mepllakagres 
 

Klasifikimi i pllakavebëhetsipaskëtyrekritereve: 

Mënyraedhëniessëformëstëpllakës 
Marrjaeujit 
Dimensionetepllakave 
Vetitëesipërfaqes 
Veçoritëkimike 
Veçoritëfizike 
Siguriakundër ngricës 
Pesha/ngarkesaesipërfaqes 
Koefiçienti i rrëshqitjes 

 
 

Tabelatemëposhtmepërshkruajnëdisaprejkëtyrekritereve. 
 
 

Marrja e Ujit në %  të masëssëpllakës 

Klasa Marrja  e  ujit (E) 

I E<3% 
IIa 3%<E<6% 
IIb 6%<E<10 % 

III E>10% 
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Pllakat duhenzgjedhurpërsecilinambient,dukemarrëparasyshnevojat dhekriteret,qëato duhet 
t‘ipërmbushin.Kriteret dhetabelat elartpërmenduramund tëndihmojnënëzgjedhjene tyre. 

 
PërObjektidhekopshte,duhetqë pllakat tëjenëtëKlasës V,mesipërfaqetë ashpër,në 

mënyrëqëtësigurojnënjëecjetësigurtëparrëshqitje. 
 

Nëambientetmelagështirë(WC,banjoedushe) duhettëvendosenpllakatëklasësI,qëe 

kanëkoefiçientine marrjessëujit<3%. 
 

Përkëtëduhetqëpërparafillimittëpunës,kontraktoritë  paraqesë  tekSupervizoridisa 

shembujpllakash,sëbashkumeçertifikatënetyretëprodhimitdhevetëm pas aprovimitnga ana etij 

për shtrimin etyre,sipaskushteveteknike dhe  rekomandimeve të dhëna  nga prodhuesi. 
 

 

6.2.6   Bordurat vertikale dhe aksesorë të tjerë 

 

Borduratvertikale(plintuesat) sipasllojittështrimittëdyshemesëi kemi: 

Meqeramikë,për dyshememepllakaqeramike. Atojanëmengjyrëtëerrëtosemetë njëjtënsi 

pllakaqëështështruardyshemeja,melartësi 8cm dhetrashësi1.5cm,i 
vendosurnëvepërmellaçosemekollë.Llaçipërplintuesatduhettëjetëmedozimpër 

m²:rërëelarë0.005m³;çimento400,4kgdheujëdukepërfshirëstukimin,pastriminsi 
dheçdodetyrim tjetër për mbarimineplotëtëpunësnëmënyrëtëpërkryer. 

 Meristelëdruri përdyshemetëmeparket.Ristelatedruritjanëprej tënjëjtitmaterial si 

aiiparketit,montimiduhettëbëhetmekujdes dhepasvendosjes,bëhetlëmimi, stukimi 
dhellustrimi i dërrasavedukepërdorur vërnikspecialtransparent. 

 MeristelëPVCpërdyshemetëmePVCoselinoleum.Mënyraevendosjesduhettë 
bëhetsipasrekomandimevetëprodhuesitdhengapersonel meeksperiencë. 

 
 
 

6.2.7   Hidroizilimi i dyshemeve në ndërkate 
 

Hidroizilimiidyshemevenëndërkatebëhetmeshtresëhidroizoluese, mbisipërfaqe të tharë 

dhetëniveluarmirë, dukepërfshirëpjesënvertikale,trajtuarmenjëdorëpraimeri, epërbërë 

ngadymembranaguainetëformuarnganjeshtresëfibreprejleshixhamiebitumi,me trashësi3mm 

secila,tëvendosuranëvepër meflakë,tëkryqëzuarambisipërfaqetëashpër, tëpjerrët 

osevertikale,dukerealizuar mbivendosjeneshtresave(minimumi prej12cm) si dhe 

tëngrihetnëdrejtiminvertikal nëmuretanësorëmemin.10cm. 
 
 
 
 

6.3.    Rifiniturat eshkallëve 
 

Klasate kërkesave/ngarkimit 
Kla 
sa 

Ngarkesa Zona e përdorimit,psh 

I shumë 
lehtë 

Dhomafjetëse,Banjo 

II e lehtë Dhoma banuese përveç 
kuzhinësdhe paradhomës 

III emesme Dhoma banuese,ballkone, 
banjo hotelesh 

IV rëndë Zyra, paradhoma, dyqane 
V shumë e 

rëndë 
Gastronomi, ndërtesa 
publike 
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6.3.1  Riparimi i shkallëve megranil 
 

Kurbëhet fjalëpërriparimineshkallëveprejgranili,duhetmarrëparasyshseflitetvetëm për 

shtresën megraniltëshkallëve,ejoripariminekonstruksionitmbajtëstëshkallëve. 

Kryerjaepunimeveduhetbërënëkëtëmënyrë: fillimisht,duhet tëidentifikohenshkallët e 

dëmtuaradhetëlokalizohet dëmtimi.Pastaj, duhethequrshtresaegranilit deri nëatë thellësi 

saështëtrashësiaegranilit. 

Vendipas heqjessëgranilitduhet tëpastrohetmirëprejpluhuritdhetëlahetmeujëme 
presion.Pastajduhenvendosurkallëpet,qëtëmundtëmbushetvendimegraniltëri. Vendiduhettë 

mbushetmegranil medoziminepërmendur mëposhtë(në6.3.2). 
 
 

6.3.2  Shkallëbetoni veshur megranil 
 
 
 

Dozimipër njëm² menjëtrashësi prej1cm i dyshemesë megranil tëderdhurështë:13kg 

çimentotëtipit400,0.002m³granil dheujë,dukepërfshirëkallëpet,përforcimin dheçdo 
detyrimtjetërpërmbariminepunës nëmënyrëperfekte.Dozimiigranilitduhetparasetë 

bëhet,tëlejohetngaarkitekti/Supervizori. 
 

6.3.3  Shkallëbetoni veshur me mermer 
 

Për veshjeneshkallëvetëbetonitme mermerduhettëparashikohenkëtopunë: 
 

Nëfillimduhetqëshkallëtebetonittëpastrohenmirësidhetërrafshohetvendi.Pastaj duhet 

qëshkallaprej betonitëlyhetmequmështçimentoje,icilielehtësonngjitjene pllakavetëmermerit. 
Ngjitjaepllakavetëmermeritbëhet osedukepërdorur llaçosenërastseshkallëtebetonit janë 

tërrafshta, atëherëmundet qëkëtotëngjitenedhemekollë.Ngjitjaepllakave të mermerit nuk 

ndryshon nga ngjitja e pllakave  në mur, pikë e cila është përshkruar gjerësishtnë6.1.14. 
 

6.3.4  Korimanotmetalike 
 

Korimanotnëndërtimekanë funksionetëndryshmepër tëplotësuar.Ataduhettëofrojnë mbrojtje 
dhesiguri gjatë të ecuritnëshkallë.Poashtu,korimanotluajnënjëroltëveçantë 

nëpamjendhebukurinëarkitektoniketënjëndërtimi. 

Duhetqëkorimonattëjenëtëlarta100cm.Nërastekur gjatësiaeshkallëveështëmëe madhese12m 

korimonat duhettëjenë110cm tëlarta.Masaprej 100/110cm varetedhe prej 
siperfaqestësheshpushimit. 

Korimanotmontohennëshkallëoseanashshkallëvë, tëfiksuaramirëqë tëgarantohet stabiliteti 

dheqëndrueshmëriaetyre. 
Korimanotoseduhenmbuluarmeelementedrurimundtësigurohenmeristelaprejdruri 
osemetali. Listelatndërmjettyreduhettëjenëmëpakse12cm. 

 
 
 

Nërastetkurshkallëtjanëmëtëgjërase100cm,atëherëduhetqëpërveçkorimaneve, 

vendosennëmureteanëstjetër tëshkallëve,parmakëpërtësiguruarnjëecjetësigurt. 

Parmakëtnëpërshkallënukduhettëjenëmëtëulëtase75cmdhejomëtëlartase110 

cm.Kurflitetpërshkollëatatëvendosennënjëlartësiprej80cm.Parmakëtduhen larguar ngamuret 

min.4cm. 

Parmakët,preferohettëvendosenprej njëmateriali dhe formetëtillë,qëprekjaetyretë jetë elehtë 

dhe pa dëmtime.Preferohetqë parmakëttëprodhohenprej druri,sepse parmakëtprej 
çelikutëlenënjëpërshtypjetëftohtë. 
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Nëfotote mëposhtmemundtëshihetnjëshembull korimanoshprej metali. 
 

 
 

 

 

6.3.5  Borduratvertikaledheaksesorëtëtjerë 
 

Borduratvertikale(plintuesat) sipasllojittështrimittëshkallëvei kemi: 

 Meqeramike,përshkallëmepllakaqeramike.Atojanëmengjyrëtëerrëtosemetë 
njëjtënsiçjanëpllakat qëështëveshurshkalla,melartësi8cmdhetrashësi1.5cm,i 
vendosurnëvepërmellaççimento1:2osemekollë.Kyproçespërfshinstukimin, 
pastriminsidheçdodetyrim tjetërpër mbarimineplotëtëpunës. 

 
Përshkallëtmeparket,plintuesatedruritjanëmetënjëjtinmaterialsiaiiparketit. 
Montimiduhettëbëhetnëmënyrëperfektedhepasvendosjesbëhetlemimi,stukimi 
dhellustrimi i dërrasavedukepërdorur vernikspecial transparent. 

 PlintuesaPVC përshkallëtmePVCoselinoleum.Mënyraevendosjesduhettëbëhet 
sipasrekomandimevëtëprodhuesitdhengapersonel meeksperience. 

Memermer, për shkallememermer.Plintuesi i mermerit duhettëjetë8cm elartëdhe 
2cm etrashëdhevendosetnëvepër mellaççimento1:2ose mekollë. 

 
 
 
 
 

6.4 Dyerdhedritare 
 

6.4.1  Dritaret/informacionipërgjithshëm/kërkesat 
 

Dritaret janëpjesëerëndësishmearkitektonikedhe funksionaleendërteses. Atosigurojnë 

ndriçiminpërpjesëtesipërfaqessëbrendshme tëtyre.Madhësia(kuptodimensionet)e 

tyrevariojnë,varet ngakompozimiarkitektonik, ngamadhësiaesipërfaqessëbrendshme 

dhekërkesatetjeratëprojektuesit.Dritaretduhettëjenënëkuotë80-90cmmbiniveline 

dyshemesë,kjovaretdhengakërkesateprojektuesit. 
Dritaretmundtëjenëtëprodhuara medru,aluminosePVC. 
Pjesëtkryesoretëdritarevejanë:Kasaedritares qëfiksohetnëmur meelementeprej 

hekuripërparasuvatimit.Kornizae dritares dotëvidhosetmekasënesajmbas suvatimit 

dhebojatisjes.Nëbazëtëvizatimittëdritaressë treguarnëvizatiminteknik,kornizadotë 

pajisetnëkasëmementeshadhebllokuestëtipevetëndryshmetëinstaluaranëte. 
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Kanatemexhamatëhapshëm,tëpajisurmementesha, doreza tëfiksuaradhemengjitës 

transparentsilikoni,si dhemekanatafikse. 
 

6.4.2  Komponentët 
 

Dritareprej druripishe,tëtrajtuaramembulesembrojtësetëdrunjtëdotëpërbëhennga: 

njëkasëdruriqëfiksohetnëmurmeanëtëkunjaveprejçelikupërparasuvatimit 
(gjerësiaekornizësështë4cm kursemadhësiasipaskasëssëdritares) 

 njëkornizëdruri (KREU-7x4cm)qëdotëvidhosettekasaedrurittëdhënëmë 
sipërmbassuvatimitdhebojatisjestëmureve.Përdritarete dhënanëvizatimet 

teknike,korniza dotëjetëmementesha dhebllokuestëankoruarnëtëpër,dritare 
mekanate,dritaremekornizë,dritarepër papafingo,dritarepër ndriçim. 

 kanatemexhamtekosedopio,tëhapshëmtëpajisurmementesha,dorezatë fiksuar, 

panelexhami, (4mmtëtrashëkurjanëtransparent, 6mmkurjanë të përforcuarmerrjet 

teli),tëfiksuaramelistelatëplota druridhengjitës transparent 
silikoni,bllokuesdritareshmezinxhir osekompas. 
hiritadruritëplotërrethperimetrittëbrendshëmtëdritares,kurrealizohenme 

paturëngabrendadhejashtënëmungesëtëpaturës. 
Bojatisjemebojevaji osellak 

 
Dritaretepërbërameprofil duraluminii kemi me: 

Hapjevertikale 

Hapjehorizontale 
Merreshqitje 

 
dhejanëtëpërbëranga: 

 Kornizaefiksuar ealuminit(mepërmasa61-90mm)dotëjetëefiksuar nëmurme telajo 

hekuritëmontuara përparasuvatimit.Dritaretjanë të pajisurame elemente, 

qëshërbejnëpërankorimindhe fiksiminetyrenëmursi dhepjesëtedala,që shërbejnepër 
rrëshqitjenekanatittëdritares. 

 
Kanatiidritaresdotëvidhosetnëkornizënedritaresmbaspunimevetësuvatimit 
dhebojatisjes. 
ulluqetembledhjessëujit 

Aksesorët 
rrotapër rrëshqitjenetyredhekornizaegrilave 
përforcueshekuri 
ullukprej gome 
dorezadhebllokuestëankoruar nëtë 

 panel me xham tëhapshem (4mm tëtrashë kurështëtransparent,6mm kur janë 
tëpërforcuarmerrjetteliosedopioxham). Atodotëfiksohennëkornizatmetalike 

ngalistelaaluminidhengjitëstransparentsilikoni 

DritaretPVCdotëpërbëhennga: 

 kasëPVC(megjerësi58mm)dotëjetëefiksuarnëmurmefashetahekuritë 
përshtatshëmpërparasuvatimit.KornizatPVC dotëjenëtëpajisuramementesha 

dhebllokuesiteankoruar. 

ornizaedritaresPVCdotëvidhosetmekasënmbaspunimevetësuvatimitdhe 
bojatisjes 

 kanateme xhamtëhapshëm(4mmetrashëkurështëtransparentdhe6mmtë trashëkur janë 
tëpërforcuarmerrjetteli osedopio xham)edotë fiksohenme 
dritarennëtrepikatëankoruaradorezadhebllokues. 
ulluqetëmbledhjessëujit 
rrotapër rrëshqitjenetyredhekornizaegrilave 
përforcueshekuri igalvanizuar 
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ullukprej gome 
dorezadhebllokuesteankoruar nëtë 

ngjitësspecial leshipër izolimin 
 
 

6.4.3  Pragjetedritareve,granil, mermer,granil tëderdhur 
 

Pragjete dritarevejanëdyllojesh:pragje të brendshme dhetëjashtme.Atomund tëjenë 

mematerialgranilitëderdhur,mepllakëmermeri osemepllakëgranilimengjyrëdheme 

pikëkullimuji,sipasvizatimitteknikoseudhezimevetësupervizorit. Pragjet do tëkenë 

këndetëmprehtadheçdodetyrim tjetërpërpërfundiminepunës. 
 
 

6.4.4  Dritareduralumini 
 
 

Furnizimi dhevendosjaedritareve,siçpërshkruhet nëspecifikimetteknikemedimensione 

tëdhënangakontraktori, përbëhenngamaterialalumini, profilet e tëcilitjanësipas 
standarteveEuropianeEN573-3dhejanëprofiletëlyerapërparasetëvendosennë 

objekt.Ngjyraedritaresdotëjetësipaskërkesëssëinvestitorit. 

Kornizafiksee dritares dotëketënjëdimension61-90mm.Atojanëtësiguruarme 

elementeqëshërbejnëpërvendosjendheankoriminnëstrukturatemurit,sidheme 

pjesëtedalaqëshërbejnepërrrëshqitjeneskeletittëdritares.Formaeprofilit është 

tubolaremeqëllimqëtëmbledhëgjithëaksesorëtesaj. Profiliikanatestë dritares dotë 

jetëmedimensionetëtilla25mmqëdotëmbulohetngaprofilikryesorqëdotëfiksohet nëmur. 
Profiletekornizavetëlëvizshmekanënjëdimension:gjërësia32mmdhelartësia75mm 
tësheshtaosemezgjedhjeornamentale. 

 
Tëdyjakornizafikseosetëlëvizshmejanëprojektuardhejanëbërëmedyprofilealumini 

tëcilatjanëbashkuarmenjëratjetrëndhekanënjëfugëajriqëshërbensi thyerjetermike, 

atojanëtëizoluaranganjëmaterialplastik15mm. 
 

Profiliështëprojektuarmenjëpjesëboshllëkuqëndrorpërfutjene  një  mbështetëse lidhëse 

këndore (mehapësirë18mmtëlartënga  xhamiidritares)dhe  trolleyspër rrëshqitjenetyre. 

Ngjitjaështësiguruarnga furçamenjëfletëqëndroretëashpër.Karakteristikatengjitësit 

kundëragjentëveatmosferikeduhettëjenëtëprovuar dhetëçertifikuarngatestimiqë 

prodhuesittëkenekryer nëkornizatedritareveosengaprodhuesiteprofileve. 
 

Profilet ealuminit dotëjenëtëlyerasipasproçesittëpjekjeslacquering.Temperaturae pjekjes nuk 

duhettëkalojë180 gradë,dhekohae pjekjes dotëjetëmëpakse 15minuta. 
Trashësiaelacqueringduhettëjetësëpaku 45 mm.Pudrosjae përdorurdotë bëhetme 

resinsacrylictecilesisësëlarteosemepolyesterslinear. 

Spesori i duraluminitduehttëjetëminimumi1,5mm. 
 

Paneletexhamit(4mmtëtrashakurxhamiështë transparent dhe6mmtëtrashakurjanë 
tëpërforcuaramerrjetteli osemedopioxham).Atodotëjenëtefiksuaranëskeletin 

metalikmeanëtëlistelavetëaluminitnëprofiletmetaliketëdritaresdhetëshoqëruarame 
gomina.Tëgjithapunëtelidhuramemuraturendhetëgjithakërkesat etjerapër kompletiminepunës 

duhet të bëhenmekujdes.Njëmodelimaterialevetë propozuara do tëshqyrtohetngasupervizori 
për njëaprovimparaprak. 

 
 
 

6.4.5  Dyert- informacionipërgjithshëm 
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Dyertjanënjëpjesëerëndësishmeendërtesave.Atoduhettësigurojnëhyrjennëpjesëte 

brendshmetëtyre.Nëvarësitëfunskionitqëkanë,dyertmundtëjenëtëbrendshmeose të jashtme. 

Madhësite (kupto  dimensionet) e tyre janë të ndryshme  në varësi  të 

kompozimitarkitektonik, kërkesavetëprojektit dhe tëInvestitorit. Dyertmund tëjenë të 

prodhuaramedru,MDF,metalike,duralumini,plastikeetj. 

Pjesëtkryesoretëdyervejanë: 
1. Kasaederësefiksuarnëmurdheekapurngaganxhat,vidatprejhekuripërpara 

suvatimit(materialetedritaresmundtëjenëmetalike,duralumini oseprejdruritë 

fortëtëstazhionuar); 
2. Kornizaederësecilalidhetmekasënmeanëtëvidavepërkatesepassuvatimit dhebojatisjes; 
3. Kanatii derësicilimundtëjetëprej druri,metalike,aluminosePVC tepërforcuara 

sipasmaterialitpërkates,sidheaksesoretederës,kufutenmenteshat,dorezat, 
çelezat,vidatshtrënguese,etj. 

 
6.4.6Dyert- Komponentet 

 
Pjesëtpërbëresetëçdollojderejanënëvarësi tëllojittëderësdhematerialit qëpërdoret 

përprodhiminetyre.Përsecilënprejllojevetëdyervepjesëtpërbërëse dotëjenësimë poshtë: 
Dyert ebrendshmeprejdruripishe,tëtrajtuaramembulesëmbrojtësetëdrunjtëdotë 
përbëhennga: 

 
 njëkaseëbërëmedrupishetëstazhionuar(metrashësi4cm)etrajtuarme 

njëmbulesëmbrojtësetëdrunjtë,edimensionuarsipasgjerësisësëmurit, (duke marrë 

parasysh edhe rritjen prej  mbulesës së murit)  mbërthehet fuqishëmnë mur 

mevidahekuridhemellaççimento 

 Njëkasëmebinarëpishe,kurdyertjanëmedhëmbë,mepërmasa7x 5cm, 
qëmbërthehetnëmur meganxhae mellaççimento. 

 
 njëkornizëekasëssëdrurit qëfiksohettekkasaedruritedhënëmësipërpas suvatimit 

dhelyerjes.Për dyertedhënanë VizatimetTeknike,kornizadotë 
sigurohetmementeshadheankeratebravëspër tëgjithallojetedyerve(Dyer 

mekasëbinarë,dyerpakasë,medritënëpjesënesipërme,etj). 
 

 Kanatethapësemekornizëtëdrunjtë(tamburate)tëbërëmenjëkornizëdruri të  fortë 

(janë me përmasa minimalisht 10 x 4cm), pjesë horizontale  dhe 
vertikalemetënjëjtinKREU-çdo40cm.Nëpjesëneposhtme,paneli mëi ulet 

horizontaldotëjetënënjëlartësi prej 20cmngafundi.Kanatetmedrupishetë 
stazhionuar(metrashësi 3cm)dheetrajtuarmembulesëmbrojtësetëdrunjtë 

dhetëpërforcuarnëpjesët ebrendshmemestrukturadruri, tëcilatduhette 
sigurohentëpaktënnga3menteshamegjerësi minimale16cm. 

 
 njëbravëmetalikesekretedhetrekopjeçelësash,dorezadyershdhedoreze 

shtytësetëderës 

Dyert ebrendshmeprejduraluminidotepërbëhennga: 
 

Kasafiksenëformëprofileshtubolareprej duralumini methellësi 61-90mm,tëcilat 

sigurohenmeelementetëposaçëmpër fiksimindhembërthiminnëstrukturate 
mureve.Profiletfiksetëkasësdotëjenëmenjë mbulesëjomëevogel 25mm larg murit. 

Kanatalëvizësenëformëprofili duralumini menjëthellësiprej32mm dhenjëlartësi 

prej75mmirrafshëtosemezgjidhjeornamentale. Profiliduhettëjetëmenjë 

hapësirëqëndroreqënevojitetpër futjenebashkuesvetëqosheve(mehapësirë prej 
18mmpër vendosjenexhamit)dherrulatpërrrëshqitjetetyre. 

Paneletexhamittecilatmundtëjenëtransparente(4mmtrashësiaminimale) dhe 
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merrjetëtëpërforcuar(6mm trashësiaminimale).Gjithashtumundtë përdoren 

edhembulesaprejdruri tëlaminuar MTPmetrashesi minimaleprej1cm. 

Njëbravëmetalikedhetrekopjeçelësashtipsekret, dorezadyershdhedorezë 
shtytësetëderësduhettëvendosensi pjesëpërbërëseederës. 

 
 
 

Gjithashtudyert eblinduaramundtëjenëtëpajisuramenjëlentexhamipër pamjengatë 

dyanëtedëres(syri magjik). 
 

6.4.7  Dyert- Vendosjanëvepër 
Vendosjaedyervenëvepërduhettëbëhetsipaskushteveteknikepërmontiminetyretë 
dhënanëstandartetshtetërore.Mënyraevendosjessëtyreështënëvarësitellojittë derës 
dhematerialitqëpërdoretpërprodhiminetyre.Përseicilinprejllojevetëdyerve vendosjanëvepër 

duhettëbëhet si mëposhtë: 
Dyertebrendshmeprejdruripishe,tëtrajtuaramembulesëmbrojtësetëdrunjtëdotë 
instalohensipaskësaj rradhepune: 

 
njëkasëdërrasee bërëmedru pishetë stazhionuar(metrashësi4cm) osekasë binare7x 

5cm,e dimensionuarsipasgjerësisësëmurit,(dukemarrë parasysh 

edherritjenprejmbulesëssëmurit)mbërthehetfuqishëmnëmurmeganxhaose 

mevidahekuri(çdonjë metër) dhemellaççimento; 
njëkornizëekasëssëdruritfiksohettekkasaedruritpassuvatimitdhelyerjes. 
Kornizado tësigurohetmementeshadheankerateçelësit përtëgjithallojet e 

dyerve(Dyermekasëdërrase,binaremedyer pakasë,medritënëpjesëne 
sipërme,etj).Nëkëtëkornizëdotë fiksohenmbulesatmbrojtësetëdrunjtadhe 

shiritatesigurisëmedrutëfortëtësiguruarnganjëbravësigurie.Trashësiatotale 

edyervedotëjetë4,5cm minimalisht. 

njëbravë metalikedhetrekopjeçelësashtipsekretsidhedorezaedyerve. 
 

 
InstalimiiDyervetëbrendshmeprejduralumini: 

 
Instalimi i dyerve të brendshme prej  duralumini te dhëna në Vizatimet Teknike, 

dimensionetetëcilavejepenngaPorositesi,dotëbëhenmeanëtëmontimittëprofileve 

tëduralimini(kornizafiksedhekornizalëvizëse)sipasstandartitEuropianEN573-3dhe 

tëlyer,kurtëjenëpërfunduarsuvatimeteshpatullaveosevendosurveshjetme pllaka mermer 

etj.Tëdyjapjesët(fiksedhelëvizëse)duhettëjenëtëprojektuarapër tëbërëdyer 

qëthyejnënxehtësinëdhetëjenëmedyprofileduralumini,tëcilatbashkohenmenjë tjetër 

meanëtëdyshiritavehidroizoluesgomeosemematerial plastik. 
 

Njëkasësolideduhettëfiksohetmekujdesmeanëtëvidavetëhekurit nëmurdhenë 

brendësitëllaçittëçimentos.Fiksimiduhettëketënjëdistancëprejqoshevejomëtepër 
se150mmdhendërmjetpjesëvefiksuesejomëtepërse800mm.Kasatfiksetëdyerve do 

tëbashkohenmekornizatpasitëketëpërfunduarsuvatimidhelyerja. Mbushjae boshllëqevebëhet 

me material  plastikoelastikdhe  pastaj bëhetpatinimi i tyre duke përdorurfinopatinimi. 
 

Kanatatexhamitdo tëvendosen tek kornizaedyervedhedotëmbërthehennë trepika 

ankorimimementesha.Gjithashtu dotëvendosenedhe bravatdhe dorezatmetalikeose 

duralumini.Mbushjandërmjetkasësdhemurittëndërtesës dotëbëhetdukepërdorur 

materialplastiko-elastik pasitëjetëmbushurmematerialineduhurhidroizolues.Ndërmjet 

mbështetjessëkasëstë brendshmedhe pjesëssëjashtme prej duralumini ështëe 

preferushmetëmbahet njëtoleranceeinstalimitprej6mm,dukeekonsideruarhapësirën 

efiksimitrreth2mm. 
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Dyerte jashtmemetaliketëblinduaradotëinstalohennëpërputhjemekërkesat e 

standartitshtetërorpër montiminetyresi mëposhtë: 

 
 

njëkasëmetalike fiksohetnemurme anëtëganxhavetëçelikutoseme anëtë betonimit 

nëmur përparasuvatimit. Kasametalikeduhettëlyhetmebojëmetalike 

kundrakorrozionitparasetëmontohetnëobjekt.Madhësiaesaj ështënëvarësitë 

trashësisësëmuritku dotëvendoset.Trashësiaefletëvetëçelikuttëkasës duhet 

tëjetëminimalisht1,5mm.Gjerësiae pjesëve anësoretëkasës duhettëjetë 

minimalisht10cmkursegjerësiaepjesës qëndroreështë nëvarësitëgjerësisësë 

muritdhellojittëderës.Fletëteçelikuttëkasës duhettëkthehenosetësaldohen 

sipasKushteveTekniketeZbatimit 
 

Kanatiiderëssëblinduar fiksohettekkasapassuvatimitdhelyerjes.Kanatidotë sigurohet 

mementeshadheankerat eçelësit gjatëinstalimittëpjesëvehapësetë 
derës.Nëkëtëkanatdotëvendosenelementetesigurisësidhetëgjithëaksesorët 

enevojshëmtësaj. 
 

KanatiI derëskanëbrendësi(ndërmjet fletëve tëllamarinës)shufratmetaliketë 

sigurisëmediametërminimalprej 16mmtëcilatvendosennëdistancemidistyre 

minimalisht30cm.Atoduhettësaldohen nëkornizënmetalikekanatittëderëssë blinduar. 
 

Ndërmjet shufravevendosenmaterialembrojtëset termoizoluesepolisterolime 
trashësiminimalet=3cm.Vendosjaetermoizoluesitduhettëbëhetpassaldimit 

tëshufravemetalikedhepërfundimittëpunimeve tëprodhimit tëkornizësmetalike 
tëderës. 

 
Derametalikemundtëjetëveshur mellamarinë metrashësi jomëtëvogël se2mm 

sidhemundtëvendosenmbitëedhembulesatëdrunjtametrashësi2-3mm(një 
ngaçdoanë),qëvendosenmbisecilënprejfaqeveprejllamarineçeliku,ecila ështësalduar 

tekshufratesigurisë mepërmasatëmadhësisësëderës. 

 
Bravatesigurisësëlartësëbashkumeçelësatsekretmontohennëkornizëne 

derësmeanëtëvidaveprej çeliku 
 

Dyerteblinduara duhettëjenëtëkompletuara mementesha(të paktën3përçdo pjesë hapëse) 
nëtrepikaankorimi. 

 
Kasaederësduhettelyhetmebojëtëemaluar,transparentepërparafiksimittëderës. 

 
Kur ështëveshurmefletedrurimbylljabëhet meshiritasolidedruritëcilatvendosen 

përrethperimetrittëderës, punëeciladuhettëbëhetmecilësi tëlartësipas tëgjitha kërkesave. 
 

Tëgjithapunëtelidhurameinstalimindhevendosjen edyervenëobjektduhettë bëhen 

sipaskërkesaveteknike. 
 
 

6.4.8Kasatedyerve 
 

Kasatedyervejanënëvarësi tëllojittëderësdhematerialitqëpërdoretpër prodhimine 

tyre.Atomundtëjenëmetalike, druriosealumini.Përseicilinprejllojevetëdyervekasat 

përkatësedojenësi mëposhtë: 
 

Nëdyertebrendshmeprej druri pishe,të trajtuaramembulesëmbrojtësetëdrunjtë 
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vendosennëkasatëbëramedrupishebinarë7 x5cmdhedërrasetëstazhionuar(me 

trashësi4cm),edimensionuar sipasgjerësisësëmurit,(dukemarrëparasyshedherritjen 

prejmbulesëssëmurit).Kasambërthehetfuqishëmnëmurmevidaoseganxhahekuri 

dhembulohenmellaççimento 
 

Nëdyertebrendshmeprejaluminimontohennëkasafiksenë formëprofileshtubolare 

prejduraluminimepërmasa61-90mm,tëcilatsigurohenmeelementetëposaçëm për fiksimin 

dhembërthiminnëstrukturat emureve. Profilet fiksetëkasësdotëjenëme një 

mbulesëqëështë25mm brendamurit. 
 

Nëdyert ejashtmemetalikedotëmontohennënjëkasëmetalikeqëfiksohetnëmur me 

anëtëganxhavetëçelikuttëbetonimitnëmurpërparasuvatimit.Kasametalike duhettë jetëelyer 

mebojëmetalikekundrakorrozionitparasetëmontohetnëobjekt.Madhësiae 

sajështënëvarësitëtrashësisësëmuritkudotëvendoset.Trashësiaefletëvetëçelikut 

tëkasësduhettëjetëminimalisht1,5mm.Gjerësiaepjesëve anësoretëkasësduhettë 

jetëminimalisht10cmkursegjerësiaështënëvarësitë gjerësisësëmuritdhellojittë 

derës.FletëteçelikuttëkasësduhettëkthehenosetësaldohensipasKushteveTeknike 

tëZbatimit.Kasaduhettëlyhetmebojëtëemaluaratransparentepërparafiksimittë derës. 
 

Tëgjithapunëtelidhurameinstalimindhevendosjenekasavetëdyervëneobjektduhet 
tëbëhensipaskërkesavetekniketësupervizoritdhetëprojektit. 

 
 
 

6.4.9Dyer tëbrendshme 
 

a- Dyertëbrendshmemedru tëfortë 
Furnizimi dheinstalimi i dyervetëbrendshmeprejdruri Pishedhetëtrajtuaramembulesë 
mbrojtësetëdrunjtë,dimensionetetëcilavejepenngaPorositesi,përbëhetnga: 

 
- Njëkasëebërëmedrupishetëstazhionuar(metrashësi4cm)etrajtuarmenjë 

mbulesëmbrojtësetëdrunjtë,edimensionuarsipasgjerësisë  së  murit,(duke 
marrëparasyshedherritjenprejmbulesëssëmurit)mbërthehetfuqishëmnëmur 

mevidahekuridhemellaççimento 
- Njëkornizëekasëssëdruritqëfiksohettekkasaedruritedhënëmësipërpas 

suvatimitdhelyerjes.PërdyertedhënanëVizatimetTeknike,korniza  do  të 
sigurohetmementeshadheankerateçelësitpër tëgjithallojetedyerve(Dyerme kasë,dyer 
pakasë,medritënepjesënesipërme,etj). 

-  Pjesët hapësetëdyerve Ikemidisatipe: tamburate  dhe me  dru masiv. 
Ato   metamburatokanëkornizedruri tëfortë(mepërmasaminimalisht10x4cm), 
            pjesëtë vendosurahorizontalishtdhevertikalishtmetënjëjtinKREU-çdo  40  
            cm.Në pjesëneposhtme, paneli mëi ulët horizontal dotëjetënënjëlartësi 20 
cm nga fundi.Pjesëtmedrumasivpishe tëstazhionuar(metrashësi3cm)dhe e 
trajtuar membulesëmbrojtësetëdrunjtëdhetëpërforcuarnëpjesët ebrendshme 
me strukturadruri,tëcilat duhettësigurohentëpaktënnga3menteshame 
gjatësi minimaleprej 16cm. 
- Njëbravëmetalikedhetrekopjeçelësashtipsekrete,dorezadyershdhedorezë shtytësetëderës 
-  Mbyllja bëhetmeshiritasolidedruri,tëcilatvendosenpërrethperimetrittëderës 
Me anëtëthumbave,puneqëduhettë bëhetmëcilësi,sipastëgjithakërkesavetë  
duhurateknikeqëduhenpër kompletiminekësajpune. 

 
FurnizimidheinstalimiidyervetëbrendshmeprejdruriPishëmepanelxhamiështë 

njëllojsimësipërdhesipas përshkrimeve tëdhënanëVizatimetTeknikeporme ndryshimin se 

nëvend të panelevetëdrunjtavendosenpanele xhami.Kanatae xhamit mund 

tëjenëtransparentë(4mm trashësiaminimale)dhemerrjetëtëpërforcuar(6mm 
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trashësiaminimale). Kanataexhamitdotëinstalohenpaslyerjessëderësmeboje. 
 

Furnizimidheinstalimiidyervetebrendshmeprej druriPishëpranëekondicionerit është 

njellojsimësipërpormendryshiminsenëpjesëne  poshtme  të  panelittëdrunjtë 

vendosetnjëpjesëduralumini,sipaskërkesavetëpunëstësistemittëkondicionimit. 
 

Furnizimi dheinstalimiidyervetëbrendshmeprej druriPisheme dritënëlartësi është 
njëllojsimesipër pormendryshiminsenëvendtëkanatavetëdrunjtaapotëxhamtanë 

pjesënesipërmetëderës,sipasVizatimitTeknik,vendosenpjesëxhamimehapjedhe mexham 
merrjetetëpërforcuar. 

 
Njëmodelizëravetëmësipërmtëpropozuar,duhettijepetSupervizoritpëraprovim 
paraprak 

 
 
 

6.4.10Dyer tëjashtme 
 

a) DyertëjashtmeDruri 
 

Furnizimidheinstalimiidyervetëjashtmeprej druriPishedhetëtrajtuaramembulesë 

mbrojtësetëdrunjtëpërbëhetnga: 

 njëkasëdruriqëfiksohetnëmurmeanëtëkunjaveçelikupërparasuvatimit. 
(Gjerësiaekornizësështë4cm kursemadhësiasipaskasëssëderës) 
Panelethapësemekornizëtëdrunjtë(tamburate)janëmepërmasaminimalisht 
10x5cm,pjesëhorizontaledhevertikalemetënjëjtinKREU-dhemenjë 

lartësitëfunditprej25cmecilaështëendarëmepaneleprejdruritëtrajtuara 
membulesëmbrojtësetëdrunjtë.Ajoështëekompletuarmementësha(të 

paktën3përçdopjesëhapëse),trepikaankorimi,sidhetrekopjetëçelësittë 

hapje-mbylljes.Gjithashtu, ështëepajisuredhemedorezënpërkatëse 

 Mbyllja bëhetmeshiritasolidedruritëcilatvendosenpërrethperimetrittëderës me  
anëtëthumbave,puneeciladuhettëbëhetme  cilësi,sipastëgjitha 
kërkesavetëduhurateknikeqëduhenpër kompletiminekësajpune. 

 
Kasakuvendosenpanelet hapëseduhettëlyhenmebojëtëemaluaratransparente 

përparafiksimittëderës.Njëmodeli zërittëpropozuar, duhettijepetSupervizoritpër 

aprovimparaprak 
 

 

b) DyertëjashtmeDrurimepanelxhami 
 

FurnizimidheinstalimiidyervetëjashtmeprejdruriPishemepanelxhamiështënjelloj 

simësipër,pormendryshiminsenëvendtëpanelevetëdrunjtavendosenpanele 

xhamisipaskërkeses(4mmtrashësikur duhet transparencëdhe6mmtrashësikur 

kërkohetmerrjetetëpërforcuar.Ajofiksohetmekunjadruritëfortëdhememastiç 

silikonitransparentë. Paneletexhamit dotëinstalohenpaslyerjessëderësmebojëtë emaluar 

dhevendosjessetyre.Njëmodel i zërittëpropozuar,duhett’i jepetSupervizorit 

përaprovimparaprak 
 
 
 

c) DyertëjashtmeDrurimedritënëlartësi 
 

FurnizimidheinstalimiidyervetëjashtmëprejdruriPishemedritënëlartësiështënjëlloj si 

mësipër,por mendryshiminsenëvendtëpanelevetëdrunjtaapotëxhamtanëpjesën 
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esipërmetëderësvendosenpjesëfiksexhami,nëkornizëtëdrunjtë, dukeperfshirë 

menteshakunjatdhetëgjithapunimetetjeraqëkërkohenpër përfundiminevendosjessë 

dyerve,sipaskërkesavetëduhurapërtëkompletuarnjëpunëmecilësitëlartë.Pjesa 

fikseexhamitdotëinstalohetpaslyerjessëderësmebojëtëemaluar dhevendosjessë tyre.Një 

model i zërittëpropozuar,duhetti jepetSupervizoritpëraprovim paraprak 
 
 
 

6.4.11Bravat 
 

Furnizimidhefiksimiibravavetëçelikuttipsekret,sipaspërshkrimeve  nëVizatimet 
Teknike.Pjesëtkryesorepërbërësetëtyrejanë: 

Mbulesambrojtëse 

ishekui kyçjesdhevidatetij 
Shasiaprej çeliku 
Çelësat 
Dorezat. 

 
Bravatmundtëjenë: 
 
1) BravatipTubolare, 
2) Brava melevëtiptubolare, 

3) BravaTipCilindrike 

4) Brava melevetipCilindrike. 
 

1- NëseKontraktoridotëinstalojë BravatipTubolare.Tëdhënattekniketëtyreduhet të 
jenësi mëposhtë: 

Shasiaprejçelikudhekasaefishekuttëkyçjes,tëvendosurnënjëpjesëtë 
zinguar permbrojtjengakorrozioni. 

GaranciaeBravesmbi150000ciklejete 

Gjuzaduhettëjetëprejçelikuinoksosebronxi.Dydorezaterrumbullaktasipas 
standartit, 

 Bravatduhettëjenëtëkyçshmemenjevidëtëposaçmepërtëpërmirësuar siguriminederës, 

Bravatduhettëjenëtëkyçshmenenjëkombinimtëthjeshtëdheperdorim tëlehtë, 
Bravatduhettëjenetëlehtapër t’uinstaluar. 

 Trashësiae  mbulesësmbrojtëseduhettëjetë1  mmdhe  madhësia  e  sajnë 
përmasat45mm x57mm, 

Thellësiaefishekuttëkyçjesduhettëjetë60-70mm, 
 Dorezatduhettëjenëplotësishttëkthyeshmengaanaemajtëoseedjathtee derës, 
Trashësiaederësduhettëjetë35mm-50mmsipasstandartitosenëraste 

speciale50-70mm, 
 Të zbatueshme për çelësat sekret sipas standartit, por mund të jenë të 

zbatueshmeedhepër mundësi tëtjeratëçelësave. 
 

BravattipTubolaremundtëperdorenpërdyerthyrëse,dyertebanjoveosepërdyertqë 
nukkanënevojëpër kyçje. 

 
Për dyerthyrësedotëkemi: 

 
ishekkyçespërkyçjetëposaçme 

Çelësosedoreza methumbkyçjedheçkyçje 
 Kthimngabrendaithumbitkyçësoseçelësidotëmbyllëtëdydorezat.Kthiminë drejtim 

tëkundërtdotëçkyçëdorezat. 
Për dyertebanjoveapotëtjera: 

 Çdodorezëvepronmevidëneposaçmepërkyçjekurbëhetkyçjangakthimii 
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thumbittëfutur. 
 Njëpjesëmetalikeefuturdheekthyerpërrasteteemergjencësdotëçkyçëderën ngajashtë. 

 
Për dyertqënukkanënevojëpër kyçjedotëkemi: 

Asnjëdorezënukvepronmefishekunekyçjesgjatëtëgjithëkohës. 

 Ipërshtatshempërpërdorimnëdhomatendenjes,guzhinatapodhomatefjetjes sëfëmijëve 
 

2-Nëse KontraktoridotëinstalojëbravamelevetipTubolare(Atojanëveçanërishttë 

përdorshmepër femijëtdhehandikapet),tëdhënattekniketëtyreduhettëjenësimë poshtë: 

 
 Shasiaprej çelikudhekasaefishekuttëkyçjes tëvëndosur nënjëpjesëtëzinguar për 

mbrojtjengakorrozioni. 
GaranciaeBravesmbi150000ciklejete 
Gjuzaduhettëjetëprejzinku membrojtjekatodikeosebronxsolid. 

 
 Bravatduhettëjenëtekyçshmemenjëvidëtëposaçmepërtërritursigurimine derës, 

 
Bravatduhettëjenëtekyçshmenënjëkombinimtëthjeshtëdheperdorim tëlehtë, 

Bravatduhettëjenëtëlehtapër tuinstaluar. 
Trashësiaembulesësmbrojtëseduhettëjetë1mmdhediamteriisaj duhettëjetë 

67mm, 
Thellësiaefishekuttëkyçjesduhettëjetë60-70mm, 
Dorezatduhettëjenëplotesishttëkthyeshmengaanaedjathteederës, 
Trashësiaederës duhettëjetë35mm- 50mm sipasstandartit 
 Të zbatueshme për çelesat tip Yale sipas standartit por mund të jenë të 

zbatueshmeedhepër mundësi tëtjeratëçelësave. 
Pjesaekthyeshmeduhettëjetëepërshtatshmederi në60-70mm. 

 
BravatmelevëtipTubolaremundtëpërdorenpërdyerthyrëse,dyertebanjoveosepër 

dyertqënukkanënevojëpër kyçje. 
 

Për dyerthyrësedotëkemi: 

ishekkyçëspërkyçjetëposaçme 

 Çelësiosedorezamethumbtëkyçëdhetëçkyçebrendadhejashtëgjuzëne bravës 
Kthimngabrendaithumbitkyçësoseçelësidotëmbyllegjuzën.Kthiminëdrejtim 
tëkundërtdotëçkyçëgjuzën. 

 
 

Për dyertebanjoveapotëtjera: 

 Gjuzatejashtmedhetëbrendshmeveprojnëmevidëneposaçmepërkyçjekur 
bëhetkyçjangakthimi i thumbittëfutur. 

 Njëpjesëmetalikeefuturdheekthyerpërrasteteemergjencësdotëçkyçëderën ngajashtë. 
 

Për dyertqënukkanënevojëper kyçjedotëkemi: 

 Gjuzatejashtmedhetëbrendshmeveprojnëmefishekunekyçjesgjatëtëgjithë kohës. 
 Ipërshtatshëmpërpërdorimnëdhomatendenjes,guzhinatapodhomatefjetjes sëfëmijëve 

 
3-NëseKontraktoridotëinstalojebravatipCilindrike,tëdhënattekniketëtyreduhettë jenësi 

mëposhtë: 

 Shasiaprej çelikudhekasaefishekuttëkyçjes tëvendosur nënjëpjesëtëzinguar për 
mbrojtjengakorrozioni. 

GaranciaeBraves mbi150000ciklejete 
Gjuzaduhettëjetëprejçelikuinoksi osebronxi. 
Bravatduhettëjenëtëkyçshmenegruppërtëpërmirësuar paraqitjen, 
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 Bravatduhettëjenëtëkyçshmenënjëkombinimtëthjeshtëpërfamiljetdhe përdorim 
tëlehtë, 

Bravatduhettëjenëtëlehtapër t’uinstaluar. 
Cilindrame5kunja,prizebronzi metreçelesabronzi tëlarë menikel. 
 Trashësiaembulesësmbrojtëseduhettëjetë2mmdhemadhësiaesajduhettë jetë28x70mm, 
Thellësiaefishekuttëkyçjesduhettëjetë12,5mm, 

 Dorezatduhettëjenëplotësishttëkthyeshmengaanaedjathtëoseemajtëe derës, 
 Trashësiaederësduhettëjetë35mm-50mmsipasstandartit osenërastetë veçanta50-

70mm. 
 
 

 Të zbatueshme për çelësat tip Yale sipas standartit por mund të jenë të 
zbatueshmeedhepër mundësi tëtjeratëçëlesave. 

Pjesaekthyeshmeduhettëjetëepërshtatshmederi në60-70mm. 
 

BravattipCilindrikemundtëperdorenpërdyerthyrëse,dyertebanjove,përdyertqënuk 

kanënevojëpër kyçjeosedhomatendenjes. 
 

Për dyerthyrësedotëkemi: 

ishekkyçëspërkyçjetëposaçme 

Butoni shtytësnëdorezënebrendshmekyçdorezënejashtme 
Dorezaejashtmegjithmonëaktive 
Kthimi idorezëssebrendshmeoseçelësitçkyçfishekunekyçjes 
ÇdoDorezëveprontek fishekupërveçrastitkurdorezaejashtmeështëembyllur 
ngabrenda. 

 
Për dyertebanjoveapotëtjera: 

 Çdodorezëvepronmevidëneposaçmepërkyçjepadorezënejashtmeqëështë 
embyllurngashtyrjaebutonitnëbrendësi. 

Dorezaebrendshmegjithmoneaktive 
 Njëpjesëmetalikeefuturdheekthyerpërrasteteemergjencesdotëçkyçederën ngajashtë. 
Butoni ibrendshemshtytëskyçdorezënejashtme. 

 
Për dyertqënukkanënevojëper kyçjedotëkemi: 

Çdodorezëvepronmefishekunekyçjesgjatëtëgjithëkohës. 

 Ipërshtatshëmpërpërdorimnëdhomatendenjes,guzhinatapodhomatefjetjes sëfëmijeve 
 

Për përdorim nëdyertedhomavetëndenjes,hotelevedhedyertdalësedotëkemi: 

Fishekui kyçjesvepronmedorezënebrendshmedheçelësingajashtë. 
Dorezaebrendshmegjithmoneaktive 
Dorezaejashtmeeshtegjithmonërigjide 

 
4- NëseKontraktoridotëinstalojëBravemelevëtipCilindrike,tëdhënattekniketetyre 

duhettëjenësi mëposhte: 

 Shasiaprej çelikudhekasaefishekuttekyçjes tëvendosur nënjëpjesëtëzinguar për 
mbrojtjengakorrozioni. 

GaranciaeBravësmbi150000ciklejete 
Gjuzaduhettëjetëprejzinku meplategizeosebronxsolid. 

 Bravat duhettëjenë të kyçshmeme videtëposaçme  për kyçje  përtë rritur sigurinë, 
Bravatduhettëjenëtëlehtapër tuinstaluar. 
Cilindrame5kunja,prizebronzi metreçelesabronzi tëlarë menikel. 

 Trashësiaembulesësmbrojteseduhettëjetë2mmdhemadhesiaesajduhettë jetë28x70mm, 
hellësiaefishekuttëkyçjesduhettëjetë12,5mm, 

 Dorezatduhettëjenëplotësishttëkthyeshmengaanaedjathtëoseemajtee derës, 
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rashësiaederës duhettëjetë35mm- 50mm sipasstandartit. 

 Të zbatueshme për çelësat tip Yale sipas standartit por mund të jenë të 
zbatueshmeedhepër mundësi tëtjeratëçelësave. 

 
BravatmelevëtipCilindrikemundtëperdorenpër dyert hyrëse, dyertebanjove, për dyert 

qënukkanënevojëpër kyçjeosedhomatendenjes. 

Tëgjitha punimeteinstalimitduhettëbëhensipaskërkesavepërkompletiminenjë pune 

mecilësitëlartë 
 

Një  shembullibravësqëdotëpërdoretduhettijepetpërshqyrtimSupervisoritpër 
aprovimparaprakparafiksimit. 

 
 
 

6.4.12Menteshat 
 

Furnizimi dhe fiksimiimenteshavetëbëramematerialçelikuinoksosetëveshurme shtresë 

bronxi,sipas përshkrimevetë dhënanëVizatimetTeknike,dotëbëhetsipas 

standartitdhecilësisë.Materialiiçelikutduhet tësigurojëqëndrueshmërinëelartëtë 

menteshave,mos thyeshmërinëetyrendaj goditjevemekanike, elasticitetineduhurtë 

menteshave,jetëgjatësinëprej 180000ciklejetegjatëpunës,etj. 
 

Menteshatduhettëjenëtëpërbëraprej: 
 

Kunjiprej çelikutëveshur meshtresëbronxi,mefileto,tipmashkull; 

Kunjiprej çelikutëveshur meshtresëbronxi,tipfemër; 
Katër vidateçelikutqëpërdorenpër mberthiminetyrenëobjekt. 

 
FormadhepërmasatepjesëvepërbërësejepennëVizatimetteknike. 

 
Tëdykunjatemësipërmduhettëlevizinlirshëm tek njëritjetridukebërëtëmundur një 

lëvizjesamëtëlehtëtëkornizës sëderës osetëdritareskundrejtkasëssëtyre. Gjatë 

montimitsidhegjatëshfrytëzimitkëtokunja mundtëlyhenmevajpër tëeliminuar zhurmat 

qëmundtëbëhengjatëpunëssëtyre. 

 
Menteshatqëpërdoren përdyertpërbëhenprej dykunjavetëmësipërmdhe4vidave 

metalikepërmbërthiminetyre.Kunjatmefiletotipmashkull duhettëjenëmediametër d=14-

16mm.GjatësiaekunjittipmashkullështëL1= 60mmkursegjatësiaefiletossë tij 

duhettëjetëtëpaktënL2=40mm.Kykunjfiletohetnëkornizënederëssipaspërshkrimit 

tëdhënënëVizatimetTeknike.Kokaekunjitduhettëjetë në formënekokëstë gurittë 

shahut.Kunjimetaliktipfemërmbërthehetmeanëtëkatërvidavemetalikenëpjesën 

tjetërtëderës.Menteshateposhtmeqëvendosennëderëduhettëjetëjomëshumese 

25cm mbi pjesëneposhtmetëkornizëssëderës. 

 
Menteshatqëpërdorenpër dritaretpërbëhenprej dykunjavetëmësipërm dhe4vidave 

metalikepërmbërthiminetyre.Kunjatmefiletotipmashkull duhettëjenëmediametër d=12-

13mm.GjatësiaekunjittipmashkullduhettëjetëL1=50mmkursegjatësiae filetossëtij 

duhettëjetëtëpaktenL2= 30mm.Kokaekunjit duhettëjetënëformetë rrumbullaket.Kykunj 

filetohetnëkornizëne dritaressipaspërshkrimittëdhënënë 

VizatimetTeknike.Kunjimetaliktipfemër mbërthehetmëanëtëkatërvidavemetalikenë 

pjesëntjetërtëdritares.Menteshate poshtme që vendosetnëdritareduhettëjetëjome 

shumëse15cm mbipjesëneposhtmetëkornizëssëdritares. 
 

Gjatëmontimittëdyerveduhettëvendosentëpaktën3menteshanëtrepikaankorimi në 
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largësiminimaleprejnjëratjetrësLmin=50cm dhepërdritaret2menteshanëlargësi minimaleprej 

njëratjetresmeL'min=30cm. Lloji i menteshaveqëdotëvendosenjanëtë 
përcaktuaranëprojekt.Atojanënëvarësi tëllojitdhemadhësisesëdyervedhedritareve. 

 
Tëgjithapunëtelidhurameinstalimindhevendosjenetyrenëobjektduhettëbëhen 

sipaskërkesavetekniketësupervizoritdhetëprojektit.Njëmodelimenteshës,sëbashku 
 

meçertifikatënecilësisëdhetëorigjinëssëmallit,duhettijepetpër shqyrtim supervizorit 

përaprovimparasetëvendosetnëobjekt. 
 
 
 

6.4.13Dorezat 
 

Tëpërgjithshme 
 

Dorezatedyereve/ dritareveduhet tëjenë tënjejtanëtëgjithaambienteteshkollës.Në 

mënyrëqëtëplotësohetkykushtduhetqëkëtodorezatëjenëtëtilla,që  mundtë 

përdorensinëambientetethataashtuedhenëatomelagështirë. 
 

Kriteret qëduhet tëplotësojnë 
 

Dorezatedyerevedhetëdritareve duhettëjenë: 
 

a)   Tëkenëshkallëtëlartësigurienëpërdorim(jetëgjatësigjatëpërdorimittëshpeshtë); 
 

Jetëgjatësiaedorezavevaretkryesishtngamaterialetmetëcilatjanëprodhuar ato,sidhe 

ngamënyraelidhjessëdorezësmeelementëtetjerë(cilindrit,bravësetj.) 
Përkëtësugjerohetqëtëzgjidhendoreza,tëcilatjanëprodhuarmematerialtëfortëdhe 
rezistentëpsh.Çelikjoindryshkshëm 

 
b)  Të   garantojnë   rezietencë   momentale   ndaj   ngarkesave   (të   

sigurojëqëndrueshmërinërastet ekeqpërdorimit:varjet,goditjet,përplasjet etj); 
 

Dukepaturparasyshpërdoruesitekëtyredorezave,duhetqëatotëkenëkoefiçentëtë 

lartëqëndrueshmërienëngarkesë,praduhettirezistojnëpeshëssëfëmijëvetekdoreza. Sipas  

normave  Evropiane  (DIN)  ekzistojnë  dy  klasa  qëndrueshmërie.  Tabela  e mëposhtme 

paraqet ngarkesat për këto dy klasa nga të cilat për rastin tonë do të sugjeronim klasënES2. 
 

  
 
 

c)   Tëmosshkaktojnëdëmtimefizikegjatëpërdorimit. 
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Përsai takonkësaj pikeduhettëthemi semeqënëseketodorezadotëmontohennëdyert 

dhedritaretekopshteve,Objekti fillore,tetëvjeçareetëmesme,pradotëpërdorennga 

fëmijeduhetqëdorezattëzgjidhentëtilla,qëtëmosshkaktojnëdëmefiziketekfëmijët. 

Nërastmodeliidorezësiparaqiturnëtabelënemëposhtmeiplotësontëgjithakushtet, 

meqënëseajopërdoret mëshumënëambientetebrendshmedheështëmëesigurtë,për 

rastetelargimittëemergjencës,pasiështënëformërrethore. 
 

Montimi 
 

Përparasetëbëhetmontimiidorezaveatoduhettitregohensupervizoritdhevetëmpas 

miratimittëtijtëbëhetmontimi. 
Montimi i dorezaveduhettëbëheti tillëqëtëplotesojëkriteretelartpërmendura. 
Nëmomtiminedorezës duhettëzbatohenmekorrektësitëplotëudhezimetedhëna nga 

anaeprodhuesittësaj. 
 
 

6.5.    Rifiniturat etavaneve 
 

6.5.1  Tavani suvatuardhei lyer mebojë 
 

Tepërgjithshme: 
 

Te gjithasipërfaqetqë dotësuvatohendotëlagenmëparëme ujë. Aty ku ështëe nevojshmeujit 

do tishtohenmateriale tetjera,nëmenyrëqëtëgarantohet realizimii 
suvatimitmësëmiri.Nëçdorastkontraktoriështëpërgjegjësivetëm përrealizimin përfundimtar 

tëpunimevëtësuvatimit. 
 

Materialetepërdorura: 

Llaçbastard marka-25sipaspikës5.1.1 
Llaçbastard marka1:2sipaspikës5.1.1. 
Bojëhidromatosegëlqere. 

 
Përshkrimi i punës: 

Sprucimitavaneve, mellaççimentojetëlëngët përpërmiresiminengjitjessësuvasëdhe 

riforciminesipërfaqestëmuraturësdukepërfshirëskelateshërbimitdheçdodetyrim 

tjetërpërtëbërëplotësishtsprucimin. 

Suvatimirealizuarnganjështresëmetrashësi2cmllaçbastardmarka-25medozimper 

m2,rërëelarë0,005m3,llaçbastard(marka1:2)0,03m3,çimento(marka400),6,6kg, ujeI 

aplikuarnëbazëtëudhëzimevëtëpërgatituranëmuree tavanedheelëmuarme mistrieberdaf, 

dukeperfshirëskelat eshërbimit,sidheçdodetyrimtjetërpërtëbëre 

plotesishtsuvatiminmecilësitëmirë. 

Lyerjedhelemimisipërfaqëssësuvatuartëtavanit,bëhetmbastharjessëllaçit,përtu 

lyer mevonë. 

Lyerjeesipërfaqesmehidromatosemegëlqere,minimumimedyshtresa.Ngjyra 

duhettëjetëebardhë dheduhetaprovuarngaSupervizori. 
 

6.5.2  Tavani varur mepllakagipsi 

Specifikimii tavaneve: 
Tavanetevarurzakonishtjanëtëndarëmepaneledhe  perimeteri ështëi barabartëose meimadhnë 

gjerësisesa½emodulit te pllakës sëplotë.Këtopanele duhettëpriten në 
madhësitëpërshtatshmemeskeletinpërbërëssëtavanittëvarur.Drejtimiiinstalimit duhettëjetëi 

treguar mbi planetetavanit. 
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Konditat emontimit: 

Kërkesastabëlpër instaliminetavanittëvarur nëobjektështëvetëm nqs ndërtesaështë 

plotësishtethatë(nukkalagështi)kushtetemotitjanëtëmira,ndërtesakandriçimtë plotë,si 

dhegjatëmuajvetëstinëssëdimrit ështësiguruar tharjengangrohtësia.Ajrosjae 

mirëduhettëbëhetpërtëreduktuarngrohjenetepërt,tëkrijuargjatëditësnganxehtësia esolarit. 
 

Kontrollii ajrosjesduhettëpërdoretpërtëshpërndarelageshtineneajer.Tharësi mekanik 

iajritështëprojektuar për tëreduktuar përmbajtjenelagështisënëajër brendandërtesës. 

Djegiadirekte e fosilevetëlëndësdjegësetëtillesi gasbutani osepropannukështëi 

rekomanduarsepsekëtolëshojnëafërsisht2.2litërujëpërçdo500gramdjegietëlëndës 

djegëse.Ështëmemirëtëpërdoretngrohëspërtharjeelektricitetiose  indirektajëri 

ngrohtëtëpërdorettharësvetëmpërtëreduktuar përqindjeneRHtëkrijuarngalagështia eemetuar 

ngastruktura. 
 

Mirembajtjadhepastrimi: 
 

Mirëmbajtjaetavanittëvarurduhettëkryhetvetëmmbasefëktittekrijuarngadifektetkur 

punohetpërnjëpuneetillëinstalimi,sidhedëmtimet(nëveçantizjarridheperformanca 

akustike),janëplotësishttëvlerësuara.Nërasttëtillëbëhetkonsultimi tek teknikët. 

Sidoqoftë,kurmirëmbajtjaështëenevojshme,sigurohetvazhdimësitëlartë. 
 

Pastrimi: 
 

Sëparihiqetpluhuringatavanidukepërdorurnjëfurçëtëbutë.Njollateshkrimetetj, 

duhettëhiqenmenjëgomëfshirësëtëzakonshme.Njëmetodëtjetëralternativepastrimi 

ështëmerrobetëlagurosesfungjer tëfuturnëujëmepërbërjesapuniosedetergjent 

diluted.Sfungjeriduhettëpërmbajësamëpakujëqëtëjetëemundur.Tavaninukduhet 

tëjetëilagur.Mbaslarjes,pjesëtmesapun etavanitduhettë fshihetmenjëcopëose sfungjertëlagur 

nëujëtëpastër. 

Pastruseabrazivnukduhettëpërdoren. 
Rekomandohenkëtokimikate 

oCeramaguardceilingsnukjanëtëndikueshëm ngalagështia. 
oParafonHygienandMLBioBoardmundtëjenëlarëstëshpejtëdhedo 

tëqëndrojnëpastruesdetergjentpër myqedhegermicidal. 

 Specialisti kontraktonmeshërbiminepastrimitpër zgjidhjetkimiketëpërdorimit 

tëkëtyrepastruesve. Nëvendet qëpërdorenkëtometodapastrimi, ështëe 

rekomandueshmenjëprovëparaprake. Ështënëtëmirëtëpunës qëkontakti për 

kryerjenekëtyreprovavetëkryhetnënjëzonëjo-kritiketëndërtesës. 
 

6.6    Rifinituratëndryshme 
 

6.6.1  MbrojtësetekëndevetëMureve 
 
 

Furnizimi dhevendosja embrojtëseve tëkëndevetëmurevepërshkruhetnëspecifikimet 

tekniketëdhëna ngakontraktori.Ato përbëhen ngamaterial alumini profilL tëcilatjanë 

sipasstandarteveEuropiane dhejanë profiletë lyera përparasetëvendosen në objekt. 

Ngjyraetyre dotëjetësipas kërkesës sëinvestitorit(zakonishtpërdoretngjyrae bardhëe 

emaluar). 
 

Mbrojtësetekëndevetëmurevekanëpërmasa:gjatësi 150cm x2cmx2cm dhejanënë 

formëneprofilitLtëzgjedhur.Trashësiaeprofilitështë2mm. 
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Profilinëtëdyanëtetijmundtëjetëmevrimamed=6-8mm,tëcilatduhenpërfiksimin 

samëtëmirëtëmbrojtësesnëmure.Nëkëtërast mbrojtësjavendosetnëmureparasetë 

bëhetpatinimi.Gjatëpatinimittëdyanëteprofilittësaj mbulohen. 
 

KREU-eteprofilittëaluminitdotëjenëtëlyera meanëtëproçesittëpjekjeslacquering. 
 

Ngjitjandërmjetmbrojtësesdhemuritdotëbëhetdukepërdorur materialeelastikoplastike 

tëposaçëm për këtolloj profileshalumini.Ngjitjabëhetmeanëtënjëfurçetëashpër, pasi 

tëjetëbërëmbyllja dhesuvatimiiçdotëçaretëmurit.Karakteristikatengjitësitkundër 

agjentëveatmosferikeduhettëjenëtëprovuar dhetëçertifikuar ngatestimiqëprodhuesit 

kryejnepër këtombrojtëse. 
 

Përmbrojtjen ekëndevetëmurevemund të përdorenedhembrojtëseprej druri pishe të 

mbrojturamenjëmbrojtësespecialedruri(llakpërmaterialedruri).Nëkëtërasttrashësia 
eprofilittëtyreduhet tëjetë3-5mmkursepërmasatdotëjenë 150x 3x 3cm.Bashkimii 

dyshiritaveprej druri bëhetmeanëtëthumbavetëvegjël,vendi i tëcilëvestukohetmë 

pas.Nëpjesënebashkimittëtyreshiritatprejdruri duhettëpriten, mekënd45gradë. 
 

Tëgjithapunëtelidhurameinstalimindhevendosjenetyrenëobjektduhettëbëhen 

sipaskërkesavetekniketësupervizoritdhetëprojektit.Njëmodel i mbrojtësessëkëndeve 

tëmurevedotijepetpërshqyrtimsupervizoritpër njëaprovim, parasetëvendosetnë 

objekt.Mekërkesëtëveçantëtë Supervizorit,mbrojtësetkëndoremund tëjenëedheme lartësideri 

në2m. 
 
 
  Hartoi        Kontrolloi 

  Specialist. Ark. Ermal Draçi     Drejtori i Përgjithshëm 

Specialist. Ing. Gerti Çela     Ing. Agron Hysenlliu  

 

 

 


