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Pllaka nga lënda e parë

Betonyp
PRODHUES

PËRSHKRIM
Panel i punuar nga ashklat e drurit të pishës dhe çimentos 
Portland me rrëshirë speciale nën shtypje dhe nxehtësi 
të lartë. Gjatë prodhimit është sendërtuar edhe aditiv për 
tharje të shpejtë të dërrasave të lagëta.

STANDARD I PRODHIMIT
Prodhimi i përmbush standardet e kërkuar:

en 634-2,

b-s1, d0.

ZBATIM
 L Mbështjellje të fasadave të jashtme,
 L Për tavane dhe për dysheme,
 L Ndarje të hapësirës së brendshme,
 L Për veshje me dërrasa,
 L Për përdorim në sistemet e lehta dhe tradicionale 
ndërtimore.

VEÇORI
 L Rezistencë të lartë ndaj smerilimit dhe goditjeve,
 L Rezistues ndaj lagështisë dhe ngrirjes,
 L Rezistues ndaj kërpudhave, myshkut dhe insekteve,
 L Material rezistues ndaj zjarrit,
 L Ka izolim ndaj zërit dhe izolim termik,
 L Nuk përmban formaldehid dhe azbest,
 L Ka cilësi të përpunimit të lehtë,
 L Është i qëndrueshëm
 L Material ekologjik (mund të riciklohet).

Shtrembërim dhe lakueshmëri e paneleve 
Betonyp është rezistues në ndikimet kohore. Përbërja për 
barazimin e lagështisë së paneleve ndërrohet në varësi nga 
kushtet kohore, e kjo mund të sjellë deri te shtrembërimi i 
paneleve dhe ndryshim të dimensioneve të saj. Kushtet e 
ndryshme klimatike mund të rezultojnë me lakueshmëri të 
sipërfaqes së sipërme dhe të poshtme të panelit. Sapo që të 
hapet paleta apo panelet të vendosen në vendin e duhur, 
duhet menjëherë të fiksohen. Paletat e hapura duhet përsëri 
të forcohen (mbyllen), ose mbi to të vendoset edhe një paletë.

Aplikim në dysheme 
Betonyp panelet e pa smeriluara kanë dallim të madh në 
trashësinë e tyre (± 0.7 ~±1,5mm), për vendosje në dysheme 
rekomandohet të përdoren panele të smeriluara me rruvijë 
dhe gjuhë. Derisa shkarkohet paleta duhet të kushtohet 
kujdes që sipërfaqja e poshtme të vendoset si sipërfaqe e 
sipërme. Për shkak të lëvizjes në përmasa të paneleve, duhet 
të vendosen e tampon lidhje (mes murit dhe paneleve, në 
hapësira më të mëdha rekomandohet të vendosen tampon 
lidhje në çdo 20-30m²). 
Sapo që të hapet paleta apo panelet të vendosen në vendin e 
duhur, duhet menjëherë të fiksohen.

Vendosja e pllakave 
Pllakat e qeramikës nuk munden të vendosen drejtpërdrejtë 
në Benotyp panelet. Konstruksioni që i mban panelet duhet 
të jetë shumë e qëndrueshme dhe duhet të vendosen tampon 
lidhje të mjaftueshme. Ndërmjet Betonyp paneleve dhe 
pllakave qeramike duhet të vendoset material elastik 
(psh. X P S, panele gjipsi të mbushura e të tjerë).

Konstruksion çeliku 
Ndryshimi i kushteve klimatike mund të sjellë deri te 
shtrembërimi i Betonyp paneleve dhe konstruksionit të 
çelikut. 
Nga konstruksioni jo i përshtatshëm mund të vijnë thyerje 
dhe plasaritje.
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PËRPUNIM, FIKSIM, LYERJE E BETONYP PLLAKAVE TË NDËRTIMIT

PËRPUNIM I BETONYP PLLAKAVE TË NDËRTIMIT 

Parimet themelore të përpunimit (shpimi, prerja)

Prerja e Betonip pllakave të ndërtimit bëhet me vegla të cilat kanë majë nga karbiti. Edhe veglat tradicionale të dorës 
(nga hekuri, kromi-vanadiumi) mund të përdoren për përpunim, por në këtë rast më shpejt do ta humbin mprehtësinë dhe 
do të bëhen të papërdorshme. Gjatë përpunimit mund të përdoren dhe vegla metalurgjike, si shara dhe shpuese. Gjatë 
prerjes dhe shpimit të Betonip pllakave është e nevojshme të sigurohet thithje e ajrit me shpejtësi minimale të thithjes 
30m/s.

Rekomandime për operacione më të mëdha me përdorim të makinave elektrike të dorës dhe makinave 
pneumatike

Prerja e pllakave sipas dimensionit

Për prerje kualitative të pllakave rekomandohet përdorimi i sharrave me dhëmbë karbiti. Në foto 1 është e paraqitur sharra 
me dhëmbë të vendosur me radhë, të drejta dhe në formë trapezi. Është e nevojshme që thellësia të përshtatet me atë 
që sharra vetëm pak të shpon pllakën (rreth 3 deri më 8 mm). Përskaj sharrës me dhëmbë karbiti mund të përdoret edhe 
sharrë tjetër me formë të ndryshme. Në këtë rast do të zvogëlohet kualiteti i prerjes dhe sharra më shpejt do ta humb 
mprehtësinë e saj.

Shpimi

Për shpim rekomandohet shpuese nga çeliku me numër të madh të rrotullimeve me çka sigurohet shpim i pastër. Nën 
pllakën që shpohet është e nevojshme që të vendoset një copë nga druri i fortë.

Shpuese të rekomanduara karbiti:
 L diametri nga 1,5 deri më 16mm: shpuese me turjelë me majë nga 60 shkallë,
 L diametri nga 8 deri më 16mm: mortizer me udhëheqëse,
 L diametër nga 16 deri më 40mm: shpuese dore me udhëheqëse.

Smerilimi

Shtresat e pabarabarta mund të rrafshohen me smerilim. Madhësia e rekomanduar e rërës së letrës smeriluese: 60 – 80. Në 
rast të përdorimit të makinave për smerilim është e nevojshme të sigurohet përthithje e ajrit.

Gozhdimi, shtrëngimi

Pllakat e Betonipit të shpuara prej më parë mund të gozhdohen me përdorimin e metodave të dorës. Fiksimi i tyre për 
materialin natyror të drurit mund të kryhet me çekiç mekanik dhe shtrëngues pneumatik me mbushje automatike. Lidhja 
mes pllakës dhe drurit mundet të forcohet në mënyrë të konsiderueshme me përdorimin e gozhdëve spirale.

Fotografia 1

Tip i rekomanduar i sharrës me dhëmbë 
karbiti për prerjen e Betonip pllakave
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Vidhosja

Për vidhosje e Betonip pllakave mund të përdoren vidhës pneumatik ose elektrik. 
Për lidhje më të mirë rekomandohen vidhat me  fillesë me dy fillime, sikur në foto 2.

Fiksimi i BETONYP pllakave të ndërtimit

Betonip pllakat mund të fiksohen me përdorimin e gozhdimit me dorë ose në 
mënyrë pneumatike, gozhdim spiral, vidhosje dhe shtrëngim pneumatik, gjatë 
kësaj duhet të merren parasysh rekomandimet vijuese:

Gjatë fiksimit të Betonip pllakave është e nevojshme që me saktësi të vendosen në kornizën për fiksim.
 L Fotografia 3 dhe tabela 2 e tregojnë distancën e nevojshme për fiksim te trashësitë që më së shumti përdoren. Që mos 
të vjen deri te dobësimi i lidhjeve në kënde është e nevojshme të zgjidhet distancë përkatëse për fiksim.

 L Për pllaka me trashësi më të madhe se 16mm rekomandohet fiksim dhe vidhosje.
 L Për fiksim rekomandohet përdorimi i elementeve lidhëse të pandryshkshme (vidha, gozhda e të tjerë)

A 

Fotografia 2

Tipi i rekomanduar i vidhës 
kryqe me fillesë me dy fillime

Tabela 2 
Distanca e nevojshme për fiksim te trashësi e 

cila më së shpeshti përdoret

HOLLËSI А

Vidhosje Gozhdim Shtrëngim Lidhje
Pllaka paraprakisht të 
shpuara.

Diametër i hapjes: 
D=0,8 ~ 1, 1x Ds

Ds=Diametër i kokës së 
vidhës

Për pllaka nën 10mm 
trashësi nuk është i 
nevojshëm shpim paraprak. 
Për pllaka mbi këtë trashësi 
është i nevojshëm shpim 
paraprak.

Diametër i hapjes: 
D=0.8 x Dn

Dn=Diametër i kokës së 
vidhës

Për pllaka me trashësi 
nën 12mm rekomandohen 
shtrëngues të mesëm 
dhe përdorim i veglave 
përkatëse për shtrëngim.

Siguron lidhje shtesë për 
gozhdim dhe shtrëngim. 
Rekomandohet edhe 
përdorim i preparateve për 
reaksion alkal.

Trashësia e 
pllakës (mm)

Distanca e lidhjes (mm)
А В С

8, 10, 12, 14 20 200 400

16, 18, 20

22, 24, 28

40

25

25

40

300

400

600

600

800

1200

CC
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B

C

B

A
A

B
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Shtresa përfundimtare, Lyerja

Gjatë dhënies së shtresës përfundimtare të Betonip pllakave, duhet të merren parasysh këto veçori:
 L Për shkak të përmbajtjes se konsiderueshme të çimentos, pllakat tregojnë reagim alkal (ngjashëm si te betoni);
 L Sipërfaqja e pllakave ka shkallë të lartë të absorbimit;
 L Lagështia në pllaka mos të tejkalojë 14%.

Për shkak të alkalitetit të pllakave, gjatë përfundimit është e nevojshme të trajtohen me preparat ose prajmer me 
rezistencë alkale.

Qëllimi i prajmerit:
 L Të ulet alkaliteti i sipërfaqes;
 L Të sigurohet absorbim i unifikuar;
 L Të ulet absorbimi i lagështisë.

Për këtë qëllim është i mundshëm përdorimi i të ashtu quajturve “prajmer të thellë”. Kërkoni edhe informata teknike nga 
Furnizuesi juaj.

Rregullimi i dëmtimeve të vogla të pllakave:

Me prajmer kaloni nëpër pjesët e dëmtuara të pllakës, derisa pjesët e pabarabarta plotësoni me kit. Kur pllaka do të thahet, 
rrafshoni me smerilim, gjegjësisht pjesën e bërë me kit me sipërfaqen e pllakës.

Për lyerjen e Betonip pllakave rekomandohet përdorimi i sistemit komplet për ngjyrosje e zhvilluar nga kompani të 
ndryshme të cilat prodhojnë ngjyra.


