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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME  
1.1 Specifikime të përgjithshme  

1.1.1 Njësitë matëse 

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m², m³, 
Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “. “.  

1.1.2 Grafiku i punimeve  
Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, proçedurën dhe 
metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës. 
Informacioni që mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin gjeneral të 
ambienteve të godinës dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjetër të përkohshme, të cilat ai i 
propozon për përdorim; detaje të vendosjes konstruksionale dhe punëve të përkohshme; plane të 
tjera që ai propozon t’i adaptojë për ndërtim dhe përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, 
detaje të fuqisë punëtore të kualifikuar dhe jo të kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve. 
Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është temë për 
t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të 
përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit të punimeve.  

1.1.3 Punime të gabuara  

Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet 
të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit. 

1.1.4 Tabelat njoftuese, etj. 

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç: 
Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga Supervizori dhe 
vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të 
lexueshme nga një distancë prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në anglisht dhe shqip.   

1.2 Dorëzimet te Supervizori 

1.2.1 Autorizimet me shkrim 

“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga Supervizori të 
dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në 
mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.  
Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të 
instruktuara, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, 
folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimet, 
autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, emërimet, urdhëresat e Supervizorit do të 
përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune.  

1.2.2 Dorëzimet tek supervizori  
Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe puna 
duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.  
Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, 
çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojë çdo dorëzim dhe 



nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të 
kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe 
duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës së nevojshme që i duhet Supervizorit për të 
bërë këto pranime. 

 Mostrat 
Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve dhe 
tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim.  
Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit.  
Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave 
Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të punimeve 
sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, 
vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e 
masave për çdo volum pune.  

SEKSION 2  PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI  
2.1. Pastrimi i kantierit 

2.1.1. Pastrimi i kantierit  

Në fillim të kontratës, për sa kohë që ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet të heqë nga territori 
i punimeve të gjitha materialet organike vegjetare dhe ndërtuese, dhe të djegë të gjitha pirgjet e 
mbeturinave të tjera.  

2.1.2 Skarifikimi 

Largime të mëdha me ekskavatorë dhe skarifikime, të kryera me dorë ose makinë nga terrene, 
nga çfarëdo lloj toke, qoftë edhe e ngurtë (terrene të ngurtë, rërë, zhavori, shkëmborë) duke 
përfshirë lëvizjen e rrënjëve, trungjeve, shkëmbinjve dhe materialeve me përmasa që nuk kalojnë 
0,30 m3, duke përfshirë mbrojtjen e strukturave të nëndheshme si kanalizime uji, naftë ose gazi 
etj dhe duke përfshirë vendin e depozitimit të materialeve brenda në kantier ose largimin e tyre në 
rast nevoje.                  

2.1.3 Heqja e pemëve dhe shkurreve më të larta se 1.5m  

Në përgjithësi duhet patur parasysh, që gjatë punimeve të pastrimit të mos dëmtohen ato pemë 
të cilat nuk pengojnë në rehabilitimin ose në ndërtimin e objektit të ri. Në rastet kur heqja e tyre 
është e domosdoshme, duhet të merren masa mbrojtëse në mënyrë që gjatë rrëzimit të tyre të 
mos dëmtohen personat dhe objektet përreth. Për këtë, për pemët që janë të larta mbi 10 m, 
duhet që prerja e tyre të bëhet me pjesë nga 3 m. Pjesa që pritet, duhet të lidhet me litar ose 
kavo dhe të tërhiqet nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit dhe e objekteve. 

2.1.4 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave  

Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato ndërtime, gardhe, ose struktura të tjera të 
drejtuara nga Supervizori. Komponentët duhen çmontuar, pastruar dhe ndarë në grumbuj. 
Komponentët të cilët sipas Supervizorit nuk janë të përshtatshëm për ripërdorim, duhen larguar, 
punë kjo që kryhet nga kontraktuesi. Materialet që janë të ripërdorshme do të mbeten në pronësi 
të investitorit dhe do të ruhen në vende të veçanta nga kontraktori, derisa të lëvizen prej tij deri në 
përfundim të kontratës.  
Kontraktori, duhet të paguajë çdo dëmtim të bërë gjatë transportit të materialeve me vlerë, të 
rrethimeve dhe struktuarave të tjera dhe nëse është e nevojshme duhet të paguajë kompensim.                

2.1.5 Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave. 

Gjatë kryerjes të punimeve prishëse, kontraktuesi duhet të marrë masa që të mbrojë godinat, 
gardhet, muret rrethues dhe strukturat që gjenden në afërsi të objektit, ku po kryhen këto punime 
prishëse. 
Për këtë, duhen evituar mbingarkesat nga të gjitha anët e strukturave nga grumbuj dhe materiale. 
Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshtë, duhet pasur kujdes që të parandalohet 



shpërndarja ose rënia e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që mos të përbëjë 
rrezik për njerëzit, strukturat rrethuese dhe pronat publike të çdo lloji. 
Kur përdoren mekanizmat për prishje si: vinç, ekskavatorë hidraulik dhe thyes shkëmbinjsh të 
bëhet kujdes, që pjesë të tyre të mos kenë kontakt me kabllo telefonik ose elektrik. Kontraktori 
duhet të informojë në fillim të punës autoritetet përkatëse, në mënyrë që, ato të marrin masa për 
lëvizjen e kabllove.                   

2.1.6 Mbrojtja e vendit të pastruar  

Kontraktori duhet të ngrejë rrjete të përshtatshme, barriera mbrojtëse, në mënyrë që, të 
parandalojë aksidentime të personave ose dëmtime të godinave rrethuese nga materialët që 
bien, si dhe të mbajë nën kontroll territorin, ku do të kryhen punimet. 

2.2 PUNIME PRISHJEJE 

2.2.1 Skeleritë  
Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një skelator kompetent 
dhe me eksperiencë, duhet të marrë përsipër ngritjen e skelerive që duhet të çdo tipi. Kontraktori 
duhet të sigurojë, që të gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kërkuar skelatorit të sigurojnë 
stabilitetin gjatë kryerjes së punës. Kujdes duhet treguar që ngarkesa e copërave të mbledhura 
mbi një skeleri, të mos kalojë ngarkesën për të cilën ato janë projektuar. Duhen marrë të gjitha 
masat e nevojshme që të parandalohet rënia e materialeve nga platforma e skelës. Skeleritë 
duhen të jenë gjatë kohës së përdorimit të përshtatshme për qëllimin për të cilin do përdoren dhe 
duhet të jenë konform të gjitha kushteve teknike.  
Në rastet e kryerjes së punimeve në anë të rrugës ku ka kalim si të kalimtarëve, ashtu edhe të 
makinave, duhet të merren masa që të bëhet një rrethim I objektit, si dhe veshja e të gjithë 
skelerisë me rrjete mbrojtëse për të eleminuar rënien e materialeve dhe duke përfshirë shenjat 
sinjalizuese sipas kushteve të sigurimit teknik. 

2.2.2 Supervizioni  

Kontraktori duhet të ngarkojë një person kompetent dhe me eksperiencë, të trajnuar në llojin e 
punës për ngritjen e skelerive dhe të mbikëqyrë punën për ngritjen e skelave në kantier.    

2.2.3 Metoda e prishjes             

Puna për prishje do të fillojë vetëm pasi të jenë stakuar energjia elektrike dhe rrjete të tjera të 
instalimeve ekzistuese të objektit.  
Metodat e prishjes së pjesshme, duhet të jenë të tilla që pjesa e strukturës që ka mbetur të 
sigurojë qëndrueshmërinë e ndërtesës dhe të pjesëve që mbeten. 
Kur prishja e ndërtesës ose e elementeve të saj nuk mund të bëhet pa probleme e ndarë nga 
pjesa e strukturës do të përdoret një metodë pune e përshtatshme. Elementë çeliku dhe struktura 
betoni të forcuara do të ulen në tokë ose do të prihen për së gjati sipas gjerësisë dhe përmasave 
ne menyre qe te mos bien. Elementët e drurit mund të hidhen nga lart, vetëm kur ato nuk 
paraqesin rrezik për pjesën tjetër të stukturës. Kur prishen elementët, duhen marrë masa për të 
mos rrezikuar  elementët e tjerë konstruktive mbajtës, si dhe mos dëmtohen elementët e tjerë.  
Në përgjithësi, puna e shkatërrimit duhet të fillojë duke hequr sa më shumë ngarkesa të 
panevojshme, pa ndërhyrë në elementët bazë struktural. Punë të kujdesshme do të bëhen për të 
hequr ngarkesat kryesore nën kushtet më të vështira. Seksionet të tjera që do të prishen do të 
transportohen nga ashensorë, pastaj do të ndahen dhe do të ulen në tokë nën kontroll.  

2.2.4 Siguria në punë  

Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë : 

a) Të një tipi dhe standarti të përshtatshëm duke iu referuar vendit dhe llojit të punës që do 
të kryhet  

b) Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me ekperiencë 



b) Të ruajtura në kushte të mira pune gjatë përdorimit  

Gjatë punës prishëse të gjithë punëtorët duhet të vishen me veshje të përshtatshme mbrojtëse 
ose mjete mbrojtëse si: helmeta, syze, mbrojtëse, mbrojtëse veshësh, dhe bombola 
frymëmarrjeje.  

2.3 Prishja e elementëve të godinës  

2.3.1 Prishja e çative dhe e taracave  

Shpërbërja e mbulesës së çatisë me tjegulla të tipit “Marsigliese” ose të tipit “Romana” (Vendi) 
dhe të armaturës përkatëse prej druri, duke përfshirë Trarët e mundshëm, dyshemenë ose 
paretet (ndërmjetëzat) me dërrasa, armaturën e madhe (e përbërë nga kapriatat, Trarët dhe 
pjesët e armaturës), pjesët intersektuese, kanalet e ulluqëve horizontalë, ulluqët vertikalë dhe 
kapset përkatëse metalike që rezultojnë nga heqja brenda ambientit të kantierit, si dhe zgjedhjen, 
pastrimin dhe vënien mënjanë të tjegullave “ Marsegliese” që do të ripërdoren,  si dhe çdo 
detyrim tjetër për t’i dhënë fund heqjes.  
Shpërbërja e çatisë me tjegulla druri ose llamarinë të xinguar, me të njëjtat modalitete dhe të 
armaturës përkatëse prej druri, duke përfshirë trarët e mundshëm, dyshemenë ose paretet 
(ndërmjetëzat) me dërrasa, armaturën e madhe (e përbërë nga kapriatat, trarët dhe pjesët e 
armaturës), pjesët intersektuese, kanalet e ulluqeve horizontale, ulluqet vertikal dhe kapëset 
përkatëse metalike, kullezat e oxhakut, duke përfshirë skelën, spostimin e materialeve që 
rezultojnë nga heqja brenda ambientit të kantierit si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund 
heqjes.  
Heqja e tavanit të çfarëdo natyre, duke përfshirë strukturën mbajtëse, suvanë dhe impiantin 
elektrik që mund të ekzistojë; duke përfshirë ndër të tjera skelën, spostimin e materialeve që 
rezultojnë nga heqja brenda ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë plotësisht 
fund heqjes së tavanit.  
Prishje e Shtresës horizontale të hidro- izolimit të tarracës me zhvillime vertikale, edhe në praninë 
e oxhaqeve, e ndërtuar nga tre shtresa të mbivendosura letër katramaje, duke përfshirë heqjen e 
kapakëve të parapetit e të çdo pjese metalike dhe vënien mënjanë e spostimin në kantier të 
materialeve që formohen, si dhe çdo detyrim tjetër për t’i dhënë fund plotësisht heqjes së 
tarracës. 
Prishja e suvasë në sipërfaqet vertikale deri në një lartësi të paktën 30 cm, deri në dalje në dukje 
të muraturës, për vendosjen e guainës.                                                 

2.3.2 Prishja e mureve të tullës 

Prishje e muraturës me tulla të plota ose me vrima, e çfarëdo lloji dhe dimensioni, edhe e 
suvatuar ose e veshur me majolikë, që realizohet me çfarëdolloj mjeti dhe e çfarëdo lartësie ose 
thellësie, përfshirë skelën e shërbimit ose skelerinë, armaturat e mundshme për të mbështetur 
ose mbrojtur strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi për dëmet e shkaktuara ndaj të tretëve për 
ndërprerjet dhe restaurimin  normal të tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave të zeza, 
ujin, dritat etj..), si dhe vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë 
sistemimin brenda ambientit të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo detyrim tjetër që siguron plotësisht 
prishjen.                

2.3.3 Prishja e dyshemeve  

Prishja e dyshemeve të çfarëdo lloji dhe spostimin e materialeve, jashtë ambientit të kantierit  

2.3.4 Prishja e veshjeve me pllaka të mureve 

Prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e Llaçit që ndodhet poshtë, pastrim, larje, duke 
përfshirë largimin e materialeve jashtë ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër.   

2.3.5 Heqja e dyerve dhe dritareve  

Heqje dyersh dhe dritaresh, që realizohet para prishjes së murit, duke përfshirë kasën, telajot, etj 
Sistemimin e materialit që ekziston brenda ambientit të kantiërit. dhe grumbullimin në një vend të 
caktuar në kantier për ripërdorim.         



2.3.6 Heqja e zgarave metalike  

Heqja e zgarave të hekurit dhe sistemimin e materialit që rezulton, brenda ambientit të kantiërit, 
duke përfshirë përzgjedhjen e mundshme (të përcaktuar nga D.P.) dhe vënien mënjanë në një 
vend të caktuar të kantierit për ripërdorim.     

SEKSIONI 3 PUNIME DHEU, GËRRMIME DHE THEMELET  

3.1 Punime dheu  

3.1.1 Përgatitja e formacioneve  

Përgatitja e formacioneve përfshin këto punë: 

 Njohja dhe saktësimi I rrjeteve të instalimeve nën tokë si p.sh.: tuba të furnizimit të 
ujësjellësit, tuba të shkarkimit, kabllo elektrike e telefonie etj 

 Matja e terrenit dhe marrja e provave të dheut 
 Shpyllëzimi dhe heqja e rrënjëve prej terrenit 
 Heqja e dheut me humus dhe transportimi apo ripërdorimi i saj 
 Hapja e gropave të themeleve deri në thellësinë e nevojshme 

3.1.2 Përpunimi i pjerrësive   

Në rastet e terrenit me pjerrësi veprohet sipas tre mënyrave të mëposhtme: 

 Nivelimi i pjerrësisë sipas pikës më të ulët të terrenit 
 Mbushja e terrenit me material ekstra, deri në nivelin e pikës më të lartë të terrenit 
 Gërmime dhe mbushje sipas pikës mesatare 

Secila nga këto raste do të përdoret në varësi të llojit të dheut, të aftësisë mbajtëse të truallit dhe 
të ngarkesave të godinës që do të ndërtohet në atë truall.  

3.1.3 Drenazhimi i punimeve të dherave  

Drenazhimi mund të bëhet me rrjet kullimi ose me kanal. Si materiale rrjeti kullues ka mundësi të 
përdoren tuba plastiku, tuba betoni ose tuba prej argjili. Tubat duhen vendosur nëpër kanale të 
hapura, të niveluara dhe sipas nevojes, të ngjeshura. Tubat do të vendosen pas hapjes së kanalit 
dhe mbushjes me zhavor me të paktën një shtresë prej 7 cm. Mbas shtrimit të tubave hidhet 
zhavorr ose rërë 4/32 me një shtresë prej 10 cm në mënyrë që të mbrohet tubi. Pastaj kanali 
mbushet me dheun që ka mbetur kur ai është hapur. 

Drenazhimi më kanale bëhet në atë mënyrë që hapen kanalet dhe pastaj mbushen me zhavorr. 
Kanalet duhet sipas kërkesës të kenë njërën prej këtyre sipërfaqeve: 20x30, 30x40 ose 30x60 
cm. Distanca ndërmjet kanaleve të përcaktohet sipas koefiçientit të filtrimit të tokës. 

3.1.4 Mbrojtja e punimeve të dheut 

Tek punimet me dheun duhet nga njëra anë të mbrohen njerëzit, të cilët nuk janë të përfshirë në 
ndërtimin e projektit, e nga ana tjetër duhet të mbrohen njerëzit e inkuadruar në realizimin e 
projektit. Gjithashtu, duhet mbrojtur gropa e hapur për themelet. 

Mbrojtja e njerëzve të painkuadruar duhet bërë në atë mënyrë që të bëhet rrethimi (me gardh, 
rrjetë gabiant etj.)  i cili nuk i lejon ata (sidomos fëmijët) të rrezikohen. Gjithashtu, duhet vendosur 
tabela paralajmëruese me të cilën ndalohet kalimi i rrethimit nga persona që nuk punojnë në 
projekt. 



Gropa dhe njerëzit që janë duke e punuar atë, duhen mbrojtur ndaj shembjes. Shkalla e ledhit e 
çdo grope duhet të jetë varësisht nga cilësia e dheut me min. 45 gradë deri në max. 60 gradë. 

Në rast se dheu përmban minerale, të cilat në kontakt me ujin e humbin stabilitetin, atëherë dheu 
dhe sidomos ledhi duhet të ruhet nga shiu duke e përforcuar me armatura mbajtëse sipas KTZ. 

3.1.5 Punimet e dheut gjatë periudhave të ngricave  

Punimet e dheut mund të kryhen edhe gjatë periudhës së dimrit, ku temperaturat janë nën zero 
gradë celcius.  

3.2 Gërmime per baza dhe themele  

3.2.1 Gërmime 
Gërmim dheu për themele ose për punime nëntokësore, deri në thellësine 1,5 m nga rrafshi i 
tokës, në truall të çfarëdo natyre dhe konsistence, të tharë ose të lagur (argjilë edhe n.q.s. është 
kompakte, rërë, zhavorr, gurë etj,) duke përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, trungjeve, 
gurëve, dhe pjesëve me volum deri në 0.30 m3, plotësimin e detyrimeve në lidhje me ndërtimet e 
nëndheshme si kanalet e ujrave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj..                  

3.2.2 Mbushjet 
Shtresë me gurë dhe copa tulle të zgjedhura, në shtresa të ngjeshura mirë, të pastruara nga 
pluhuri, suvaja dhe materialet organike, që rezultojne nga prishjet e përshkruara në artikujt e 
mësipërm. Të gjitha materialet që rezultojnë nga prishjet, do të kontrollohen më parë nga 
Supervizori dhe ripërdorimi i tyre do të autorizohet nga ai.       

3.2.3 Përdorimi i materialit të gërmuar  

Materiali i përshtatshëm dhe materiali i rimbushur nga punë të përkohshme do të përdorën për 
rimbushje. Çdo material i tepërt do të jetë në dipspozicion të mungesave të materialeve të 
kërkuara. 

3.2.4 Mbushja rreth strukturave 

Materiali duhet vendosur në mënyrë simultane në të dyja anët e mbajtëses mur apo shtyllë. 
Mbushjet e mëvonshme të nxirren nga një material i aprovuar nga Supervizori, duke hedhur me 
shtresa me trashësi 150 mm me ngjeshje.  

SEKSIONI 4 PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI 

4.1 Betoni i derdhur në vend   

4.1.1 Kërkesa të përgjithshme për betonet 

Betoni është një përzierje e çimentos, inerte të fraksionuara të rërës, inerte të fraksionuara të 
zhavorit dhe ujit dhe solucioneve të ndryshme për fortësinë, përshkueshmërinë e ujit dhe për të 
bërë të mundur që të punohet edhe në temperatura të ulëta sipas kërkesave dhe nevojave 
teknike të projektit. 

4.1.2 Materialet   

 Përbërësit e Betonit 

Përbërësit e betonit duhet të përmbajnë rërë të larë ose granil, ose përzierje të të dyjave si dhe 
gurë të thyer. Të gjithë agregatët duhet të jenë pastruar nga mbeturinat organike si dhe nga 
dheu. Pjesa kryesore e agregateve duhet të jetë me formë këndore dhe jo të rrumbullakët. 
Përbërësit e betonit duhet të kenë çertifikatën që vërteton vendin ku janë marrë ato. 

 Çimento 

Kontraktuesi është i detyruar që për çdo ngarkesë çimentoje të prurë në objekt, të paraqesë 
faturën e blerjes e cila të përmbajë: sasinë, emrin e prodhuesit si dhe çertifikatën e prodhuesit 



dhe shërben për të treguar që çimentoja e secilës ngarkesë është e kontrolluar dhe me analiza 
sipas standarteve. 
Për më shumë detaje në lidhje me markën e çimentos që duhet përdorur në prodhimin e 
betoneve, shiko në pikën 4.1.4, pasi për marka betoni të ndryshme duhen përdorur marka 
çimento të ndryshme. 

 Uji për beton 

Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë I pastër nga substancat që dëmtojnë atë 
si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca të tjera organike. Në përgjithësi, uji i 
tubacioneve të furnizimit të popullsisë (uji i pijshëm) rekomandohet për përdorim në prodhimin e 
betonit.  

4.1.3 Depozitimi i materialeve  

Depozitimi i materialeve që do të përdoren për prodhimin e betonit duhet të plotësojë kushtet e 
mëposhtme: 

o Çimentoja dhe përbërësit duhet të depozitohen në atë mënyrë që të ruhen nga përzierja 
më materiale të tjera, të cilat nuk janë të përshtatshme për prodhimin e betonit dhe e 
dëmtojnë cilësinë e tij. 

o Çimentoja duhet të depozitohet në ambiente pa lagështirë dhe që nuk lejojnë lagien e saj 
nga uji dhe shirat.  

4.1.4 Klasifikimi i betoneve  

4.1.4.1 Beton marka 100, me zhavor natyror: Çimento marka 300, 240 kg; zhavorr 1,05 m³; ujë 0,19 m³. 

4.1.4.2 Beton marka 100 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 
2,6: Çimento marka 300, 240 kg; rërë e larë 0,45 m³; granil 0,70 m³; ujë 0,19 m³. 

4.1.4.3 Beton marka 150 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 2,6: 
Çimento marka 400, 260 kg, rërë e larë 0,44 m³, granil 0,70 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.4 Beton marka 200 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 
2,6: Çimento marka 400, 300 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.5 Beton marka 250 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 
2,6: Çimento marka 400, 370 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.6 Beton marka 300 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 
2,6: Çimento marka 400, 465 kg, rërë e larë 0,38 m³, granil 0,64 m³, ujë 0,195 m³. 

4.1.5 Prodhimi i betonit  

Betoni duhet të përgatitet për markën e përcaktuar nga projektuesi dhe receptura e përzierjes së 
materialeve sipas saj në mbështetje të rregullave që jepen në KTZ 37 – 75 “ Projektim i 
betoneve”. 
Gjatë përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kapitullin 6 “Pergatitja e betonit” të 
KTZ 10/1-78, paragrafët 6.2, 6.3 dhe 6.4. 

4.1.6 Hedhja e betonit 

Hedhja e betonit të prodhuar në vend bëhet sipas mundësive dhe kushteve ku ai do të hidhet. Në 
përgjithësi për këtë qëllim përdoren vinçat fiks që janë ngritur në objekt si dhe autohedhëse.  
E rëndësishme në proçesin e hedhjes së betonit në vepër është koha nga prodhimi në hedhje, e 
cila duhet të jetë sa më e shkurtër. 



Gjithashtu, një rëndësi të veçantë në hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa më mirë gjatë këtij 
proçesi. 

4.1.7 Realizimi i bashkimeve 

Betonimet duhet të kryhen pa ndërprerje n.q.s. kjo gjë është e mundur. Në rastet kur kjo nuk 
është e domosdoshme ose e detyruar, atëherë duhet të merren të gjitha masat për të realizuar 
bashkimin e dy betonimeve të kryera në kohë të ndryshme. 
Ndërprerja e punimeve të betonimit të vendoset sipas mundësive duke realizuar: 

o Llamarinë me gjerësi 10 cm dhe trashësi 4 mm, nga të cilat 5 cm futen në betonin e 
freskët dhe betonohen, ndërsa 5 cm e tjera shërbejnë për betonimin e mëvonshëm. 

o Shirit fuge, i cili duhet të vendoset sipas specifikimeve të prodhuesit. 

4.1.8 Mbrojtja 

Betoni i freskët duhet mbrojtur nga këto ndikime: 

o Shiu si dhe lagështi të tjera duke e mbuluar sipërfaqen e betonuar me plastmas dhe 
materiale të padepërtueshme nga uji 

o Ngricat (duke i futur gjatë proçesit të prodhimit solucione kundra temperaturave të ulta 
mundet të betonohet deri në temperatura afër zeros.  

o Temperatura të larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave të larta duke e lagur 
vazhdimisht atë me ujë, në mënyrë të tillë që të mos krijohen plasaritje. 

4.2 Elemente dhe nën- elemente betoni 

4.2.4 Arkitrare të derdhur në vend 

Arkitrarët realizohen në të gjithë gjerësinë e muraturës me mbështetje min. 25 cm mbi shpatullat 
anësore, me lartësi të ndyshme në varësi të hapësirës së dritës, të armuar në mënyrë të rregullt 
dhe sipas udhëzimeve në projekt, të përgatitur nga beton M 200 dhe M 250, duke përfshirë skelat 
e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës dhe çdo përforcim tjetër për mbarimin e 
punës.           

4.2.5 Arkitrarë të parapërgatitur  

Furnizim dhe vendosje në vepër e arkitrarëve të parafabrikuar, me gjerësi totale deri në 40 cm 
dhe seksione të ndryshueshme, të formuar nga beton m-200, të armuar në mënyrë të rregullt dhe 
sipas udhëzimeve në projekt, të vendosur në vepër me llaç çimento m-1:2, duke përfshirë 
armaturën e hekurit, punimet e armaturës si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës.                    

4.2.6 Trarë të derdhur 

Trarë betoni; të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 
m, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtuar në shtresa të holla të vibruara mirë, betoni 
m-200 me dozim sipas betonit marka 200 me inerte, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet 
përforcimet, hekurin e armaturës si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 

4.2.7 Breza betoni 

Realizimi i brezit, në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë dhe lartësi prej 15 deri në 20 cm, i 
armuar sipas KTZ dhe STASH, i realizuar me betonin të prodhuar në vepër, i shtuar në shtresa të 
holla të vibruara mirë, beton M 150 deri te M 200 me inerte dhe siç tregohet në vizatime, duke 
përfshirë kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo 
detyrim tjetër për mbarimin e punës.  



4.2.8 Kollona 

Kollona betoni, të armuara në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në 
lartësinë 4 m i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të vibruara 
mirë, betoni, betoni m-200 me dozim sipas betonit marka 200 me inerte dhe siç tregohet në 
vizatime, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, si dhe çdo 
detyrim tjetër për mbarimin e punës.              

4.2.9 Soleta të armuara tip SAP  

Furnizim dhe vendosje në emër të soletës tip “SAP”, e vënë mbi muraturën e niveluar më parë 
me llaç m-1:2, e ankoruar në një brez lidhës dhe sipas udhëzimeve të projektit, e armuar në 
mënyrë të rregullt, beton M 200 deri M 250, e hedhur në vepër me shtresa të holla të vibruara 
mirë, dhe sipas hapësirës së dritës së kampatës do të duhet një armaturë hekuri dhe soletëz 
shtesë, duke përfshirë kallëpet, puntelimet, përforçimet, skelat e shërbimit ose skeleritë si dhe 
çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 

4.2.10 Soletë b/a  

Soletë monolite betoni të armuar në mënyrë të rregullt, realizuar ne beton M 200 sipas projektit, e 
dhënë në vepër në shtresa të holla të vibruara mirë, duke përfshirë hekurin, kallëpet, puntelimet, 
përforcimet, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës.         

4.2.11 Shkallë b/a të derdhura në vend 

Shkallë për çdo kat, realizohen me rampa, me elementë të pjerrët të dhëmbëzuar, me shesh 
pushime përkatëse dhe trarë mbajtës. Bazamakët betonohen njëkohësisht me rampën. Marka e 
betonit M 200 deri në M 250, duke përfshirë kallëpet, përforcimet, skelat e shërbimit, gërmimet 
për themelet, hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për të përfunduar punën.   

4.2.12 Riparimi i shkallëve ekzistuese  

Sistemi i shkallëve me heqjen e pjesëve që mungojnë ose janë prishur, me pastrimin larjen me 
ujë me presion; realizuar me beton me dozim sipas pikës 4.1.4.4 dhe të njëjtë me pjesën 
ekzistuese në gjendje të mirë, duke përfshirë kallëpet, përforcimet dhe çdo detyrim tjetër dhe 
mjeshtëri për mbarimin e punës.  

4.2.13 Mbulesa në hyrjen kryesore 

Pensilina në hyrje të ndërtesës, e realizuar me Soletë beton / arme monolite, e cila është një me 
pjesën e shtresës beton / arme të korpusit të ndërtesës dhe mund të betonohet në formë tra 
konsul ose e mbështetur në tra konsul. Marka e betonit M 200 deri në M 250. Punimet realizohen 
duke përfshirë kallëpet, përforcimet, skelat e shërbimit, gërmimet për themelet, hekurin e 
armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për të përfunduar punën. 

4.2.14 Struktura prej b/a 

Pjesë godine me strukturë mbajtëse beton arme, ndërtuar e ndarë nga muratura, duke 
parashikuar një fugë teknike për gjatësi mbi 40 m. Struktura beton / arme duhet të formohet nga 
skelet me trarë, kollona, plinta, shkallë të lidhura ndërmjet tyre; dhe e realizuar: në mënyrë 
monolite me beton M 200 deri M 250. Këto struktura realizohen duke filluar që nga themelet. 

4.3 Kallëpet dhe finiturat e betonit  

4.3.1 Përgatitja e kallëpeve 

Kallëpët prëgatitën prëj druri osë prëj mëtali dhë janë të gatshmë osë përgatitën në objëkt. 
Sipërfaqet e kallëpeve që do të jenë në kontakt me betonin, do të trajtohen në mënyrë të tillë, që 
të sigurojnë shqitje të lehtë dhe mosngjitjen e betonit në kallëp gjatë heqjes.  
Përpara ripërdorimit, të gjitha kallëpet dhe sipërfaqet e tyre që do të jenë në kontakt me betonin, 
duhen pastruar me kujdes pa shkaktuar ndonjë dëmtim në sipërfaqen e kallëpit.   



4.3.2 Depozitimi në kantier 

Kallëpi nuk duhet hequr përpara se betoni të ketë krijuar fortësinë e duhur, që të mbajë masën e 
tij dhe të durojë ngarkesa të tjera, që mund të ushtrohen mbi të.  
Ky kusht do të merret parasysh në mënyrë që kallëpi të mbetet në vend pas heqjes së betonit, 
për një periudhë të përshtatshme minimale kohore treguar në tabelën ë mëposhtme nëse 
kontraktori mund t’i provojë supervizorit, që kjo punë mund të kryhet dhe në një peruidhë më të 
vogël kohore.  
 
 
Shënim:  
Kur përdoret solucioni i ngirjes së shpejtë të çimentos kallëpet mund të hiqen brenda një periudhe 
më të shkurtër, por të lejuar nga Supervizori. 
Për periudha të ftohta duhet të rritet nga gjysëm dite për çdo ditë, kur temperatura bie ndërmjet 
7°C dhe 2°C dhe një ditë shtesë për çdo ditë, kur temperatura bie nën 2°C. 
Kallëpi duhet hequr me kujdes, në mënyrë që të shmangen dëmtime të betonit.           

4.4 Hekuri 

4.4.1 Materialet 

Përgatitja e çelikut për të gjitha strukturat e betonit dhe komponentët e metalit, që duhen 
prodhuar në kantier, duke konsideruar çelikun që plotëson të gjitha kërkesat e projektit dhe pa 
prezencën e ndryshkut, në format dhe përmasat sipas vizatimeve dhe standarteve tekniko-legale 
për bashkimin, lidhjen dhe duke e shoqëruar me çertifikatën e prodhuesit për të verifikuar që 
çeliku plotëson kushtet e kërkuara që nevojiten për punë të tilla dhe duke përfshirë të gjitha 
kërkesat e tjera jo të specifikuara.              

4.4.2 Depozitimi në kantier 

Depozitimi i hekurit në kantier duhet të bëhet i tillë, që të mos dëmtohet (shtrëmbërohet, pasi kjo 
gjë do të shtonte proçesin e punës së paranderjes) si dhe të mos pengojë punimet ose materialet 
e tjera të ndërtimit 

4.4.3 Kthimi i hekurit 

a) Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve të treguara në projekt. 

b) Përveç pjesës së lejuar më poshtë, të gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet bërë 
ngadalë, drejt dhe pa ushtrim force. Bashkimet e nxehta nuk lejohen.  

c) Prerja me oksigjen e shufrave shumë të tendosshme do të lejohet vetëm me aprovimin e 
Supervizorit. Shufrat e amballazhimit nuk mund të drejtohen dhe të përdoren. 

4.4.4 Vendosja dhe fiksimi 

Hekurat do të pozicionohen siç janë paraqitur në projekt dhe do të ruajnë këtë pozicion edhe 
gjatë betonimeve. Për të siguruar pozicionin e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm ose kapëse të 
përshtatshme. 

4.4.5 Mbulimi I hekurit 

Termi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtresës mbrojtëse ndërmjet 
sipërfaqes së hekurave dhe faqes së betonit.  
Mbulimi minimal do të bëhet sipas normave të KTZ. 

4.4.6 Ngjitja e hekurave 

Paranderja ose bashkimi i shufrave të hekurit do të bëhet vetëm sipas vizatimeve të treguara të 
aprovuara nga Investitori. 



Gjatësia e mbivendosjes në një lidhje, nuk duhet të jetë më e vogël se ajo e treguara në vizatimet 
e punës. 

4.4.7 Drejtimi I hekurit dhe paranderja 

Një pjesë e hëkurit (me diametër më të vogël se 8 mm) transportohet në formë rrotullash. Për 
këtë, duhet që ai të drejtohet në kantierin e ndërtimit. Drejtimi i tij kryhet me metoda praktike si 
psh. Lidhja e njërës anë në një pikë fikse dhe tërheqja e anës tjetër me mekanizma të ndryshme. 
Gjithashtu në poligonë realizohet edhe pararendja për elemente të ndryshme, sipas kërkesave të 
projektit. Ky proçes pune duhet të kryhet me kujdes dhe nën vëzhgimin e drejtuesit të punimeve.     

 
SEKSIONI 5 STRUKTURA E NDËRTIMIT   

5.1 MURET DHE NDARJET 

5.1.1 Llaç për muret për 1 m³ llaç realizohet me këto përbërje: 

5.1.1.1 Llaç bastard me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe porozitet 40 % e 
formuar me rërë në raporte 1: 0, 8 : 8. Gëlqere e shtuar në 110 lt, çimento 300, 150 kg, rërë 1.29 
m3. 

5.1.1.2 Llaç bastard marka 25 me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% me çimento: 
gëlqere: rërë në raporte 1: 0,5: 5,5. Gëlqere e shuar 92 lt, çimento 300, 212 kg, rërë 1,22 m3. 

5.1.1.3 Llaç bastard marka 15 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento, gëlqere, rërë në 
raport 1: 0,8: 8. Gëlqere e shuar 105 lt, çimento 300, 144 kg, rërë 1,03 m3. 

5.1.1.4 Llaç bastard marka 25 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento: gëlqere, rërë në 
raport 1: 0,5:5,5. Gëlqere e shuar 87 lt, çimento 300, 206 kg, rërë 1,01 m3. 

5.1.1.5 Llaç çimento marka 1:2 me rërë të larë e formuar me çimento, rërë në raport 1:2. Çimento 400, 
527 kg, rërë 0,89 m3.     

5.1.2 Spefikimi i përgjithshëm për tullat  

Tulla si element i ndërtimit duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme për ndërtimet antisizmike: 

o Rezistencën në shtypje, e cila duhet të jetë: për tullën e plotë 75 kg/cm²; për tullat me 
vrima 80 kg/cm²; për sapet 150 kg/cm². 

o Rezistencën në prerje, e cila duhet të jetë: për të gjitha tullat me brima 20 kg/cm². 

o Përqindjen e boshllëqeve, e cila duhet të jetë: për tullën e plotë 0-25 %; dhe për të gjitha 
tullat me brima 25-45 % 

o Trashësia e mishit perimetral dhe të brendshëm për tullat e plota, të mos jetë më e vogël 
se 20 mm dhe për të gjitha tullat me brima, trashësia e mishit perimetral të mos jetë më e 
vogël se 15 mm dhe e mishit të brendshëm, jo më e vogël se 9 mm. 

o Sipërfaqja e një brime të mos jetë më e madhe se 4.5 cm². 

o Ujëthithja në përqindje duhet të jetë nga 15 – 20 %.  

5.1.3 Mur me tulla të lehtësuara 

Muraturë me tulla të lehtësuara, në lartësi deri 3 m, realizohen me Llaç bastard m-25 sipas pikës 
1.2, me përmbajtje për m³: tulla të lehtësuara nr. 205, Llaç bastard m3 0.29, çimento 400, për çdo 



trashësi, duke përfshirë çdo detaj dhe kërkesë për dhëmbët e lidhjes, qoshet, hapjet në parapetet 
e dritareve, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e 
muraturës dhe realizimin e saj. Për muraturën e katit përdhe, sipërfaqja e xokollaturës duhet të 
jetë e niveluar me një shtresë llaçi çimento 1:2 me trashësi, jo më të vogël se 2 cm.                   

5.1.4 Mur ndarës 12 cm 

Muraturë me tulla të plota me trashësi 12 cm dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 5.1.1. me 
përmbajtje për m³ : tulla të plota 424 copë, llaç 0.19 m³, çimento 400 dhe ujë.     

5.1.5 Mure me blloqe betoni 

Të përgjithshme: 

1. Materialet dhe prodhimi i blloqeve të betonit: 

Çimento, ujë, rërë dhe agregatet për prodhimin e betonit shih pikën 4.1 
Blloqet me brima janë të parapërgatitura ose mund të përgatiten në kantier. Blloqet nga 
një prodhues I aprovuar duhet të shoqërohen me çertifikatën e prodhimit, e cila do t’i 
paraqitet Supervizorit. 
Derdhja e blloqeve duhet bërë në kallëpe në përmasat e kërkuara, si dhe të ngjeshet 
mirë betoni me anë të vibratorit. 

2. Përbërja dhe përzierja: 

Përbërja e blloqeve çimento Portland e zakonshme dhe agregatët e tjerë me cilësi të 
aprovuar të imët dhe të ashpër me maksimumin e kokrrizës 10 mm; përzierja për blloqet 
që do të përdoren për mure duhet të jetë 1: 2: 4, sasia e çimentos nuk duhet të jetë më 
pak se 225 kg për një metër kub të betonit. 

3. Rezistenca e blloqeve duhet të jetë: për blloqe me boshllëqe 7 N / mm²; për blloqe solide 
10 N / mm²; për blloqe me brima 5 N / mm². 

4. Mbas derdhjes blloqet duhen mbajtur të lagura mirë me ujë për një periudhë 10 ditore 
dhe nuk duhen përdorur para 30 ditëve nga dita e prodhimit. 

5. Llaçi për muret me blloqe betoni duhet të jetë me përzierje 1 : 4 (1 pjesë çimento e 
zakonshme Portland dhe 4 pjesë rërë e cila duhet të jetë e larë. Llaçi, nëse nuk përzihet 
me përzierës mekanik duhet të përzihet tërësisht 2 herë I thatë dhe dy herë pasi ti jetë 
shtuar uji në një platformë të pastër të papërshkrueshme nga uji. Llaçi I cili ka filluar 
ngrirjen ose ka qënë përzier para më shumë se 30 minutave nuk duhet të përdoret apo 
ripërzihet. 

6. Vendosja e blloqeve prej betoni 

a) I gjithë punimi me blloqe duhet bërë në përmasat e treguara në vizatime 

b)  Muret duhen ngritur në mënyrë të rregullt, pa lënë asnjë pjesë më shumë se 1 
metër më ulët se pjesa tjetër, vetëm nëse është marrë aprovimi për të bërë një 
gjë të tillë nga Supervizori. Punimi që është lënë në disnivele të ndryshme nuk do 
të pranohet. Në raste të mureve me kavitete, të dy trashësitë nuk duhet të jenë 
më shumë se afërsisht 400 mm. 

c) Rradhët e blloqeve duhet të nivelohen siç duhet. Fugat vertikale duhet të shfaqen 
mirë dhe këndet e dyerve, dritareve apo të qosheve të vihen në plumbçe siç 
duhet. 



d) Të gjitha muret duhet të jenë të lidhur (vendosur) në përputhje me praktikën me 
kushtet teknike KTZ. 

e) Të gjitha blloqet e betonit duhet të zhyten në ujë, para se të përdoren ne mur dhe 
rreshti i sipërm i blloqeve të vendosur në mur duhet lagur, para se të rifillojë muri 
i ri mbi to. Faqet e mureve duhet të mbahen të pastër dhe pa llaç apo pika të tij. 

f) Të gjitha blloqet duhen mbuluar mirë me llaç përpara se të shtrihet rreshti 
pasardhës dhe të gjitha fugat duhet të jenë të mbyllura dhe të qëndrueshme në 
të gjithë trashësinë e murit të një rreshti. 

g) Muret që do të suvatohen t’i kenë fugat horizontale të pambushura në një thellësi 
prej 15 mm. 

h) Punimi me blloqe duhet të lidhet tek kolona betonarme çdo dy rreshta me shufra 
të galvanizuara hekuri: 3 mm të trasha; 10 cm të futen në kolonë dhe 15 cm të 
jenë përgjatë rreshtit. 

 
Muraturë me blloqe betoni me dimensione 0.4 x 0.25 x 0.19 m dhe llaç bastard m-25 sipas pikës 
5.1.1 me dozim për m³: blloqe betoni copë 52, llaç 0,103 m³, çimento 400 dhe ujë, përfshirë çdo 
detaj e kërkesë për dhëmbët e lidhjes, qoshet, hapjet në parapetet e dritareve, skela e shërbimit 
ose skelerinë si dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për mbarimin e muraturës dhe realizimin e saj. 
Për rreshtin e parë të muraturës së katit përdhe sipërfaqja e xokolaturës duhet të jetë e niveluar 
me një shtresë llaçi çimento 1:2 me trashësi jo më të vogël se 2 cm.                   

5.2 MBULESAT 

5.2.1 Rikonstruksioni i tarracës 

Rikonstruksioni i dëmtimeve të pjesëve të pjerrëta, duke përdorur llaç çimento me përmbajtje për 
1:2 sipas pikës 5.1.1.5, pas këtij riparimi do të formohet një shtresë llaç çimentoje me trashësi 
minimumi 2 cm të niveluar për krijimin e shtresës izoluese.  
Punimi i sipërfaqeve vertikale i përgatitur për instalimin e membranave izoluese. 
Shtresa izoluese duhet shtrirë në një sipërfaqe të thatë, të pastruar e niveluar mirë më parë me 
shtresë horizontale pjerrësi si dhe sipërfaqet vertikale. Këto trajtohen fillimisht me një shresë 
bituminoze, dhe mbi këto fillon vendosja e fletëve bituminoze, me fibër minerale, secila me 
trashësi 3 mm, të ngjitura me ngrohje dhe në mënyrë të tillë, që fletët t’i mbivendosen njëra - 
tjetrës, në sipërfaqe të pjerrëta ose vertikale, duke u siguruar që mbulesa e elementeve të 
bashkuara të jetë minimumi.10 cm.  
Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertikal ose të pjerrët do të realizohet me shtresë llaç 
ose plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të realizohet 
në formë kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum, sipas kërkesave 
të dhëna në vizatime.  
Izolimi i sipërfaqeve vertikale bëhet, në mënyrë që të mbrohen nga dëmtimi i instalimeve të 
membranave të reja izoluese.  
Zëvendësimi i parapeteve të hequra, duke përfshirë riparime të nevojshme e zëvendësim me 
pllaka të reja duke i fiksuar me llaç me çimento (tip 1:2) të ngjitura dhe të gjitha kërkesat që 
tarracat të riparohen me cilësi.   

5.2.2 Taraca të reja 

 
- Termoizolimi 
 
Termoizolimi realizohet duke përdorur materiale termoizoluese (penobeton ose polisterol) të 
vendosura në formë të pjerrët në zonat e shtresave hidroizoluese. 

 



Mbulimi me shtresa llaçi i pjerrësisë së kërkuar me një minimim trashësie prej 3 cm, e realizuar 
me llaç çimento (tipi 1:2), e niveluar për instalimin e shtresës izoluese. 
- Hidroizolimi 
Hidroizolimi duhet shtrirë në një sipërfaqë të thatë, të niveluar më parë, duke përfshirë sipërfaqe 
vertikale, të trajtuara me shtresë të parë bituminoze si veshje e parë. Mbi këtë vendosen dy fletë 
bituminoze, me fibër minerale, secila me trashësi min. 3 mm, e ngjitur me flakë, me membrana të 
vendosura në këndet e duhura mbi njëra - tjetrën, në sipërfaqe të pjerrëta ose vertikale, duke u 
siguruar se mbulesa e elementeve të bashkuara të jetë 12 cm. 
Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertikal ose të pjerrët do të realizohet me shtresë llaç 
ose plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të realizohet 
në formë kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum sipas kërkesave të 
dhëna në vizatime.      
 
Instalimi i parapeteve betoni me kanale kulluese të inkorporuara, në beton të forcuara, të 
parafabrikuara ose të derdhura në vend sipas të dhënave në skica, beton (tipi 200) në dozim m3 
siç është treguar në 4.1.4, duke përfshirë kallëpet në përputhje me të gjitha kërkesat për të 
siguruar tarracën, me një punë me cilësi. 
 
Në rastet kur hidroizolimi i taracës bëhet kur nuk ka llustër çimentoje mbi shtresat e katramave, 
atëherë vendoset një shtresë prej 5 cm, me zhavor të rrumbullakët me dimension 32 mm –64 
mm, e cila shërben për mbrojtjen e katramasë.  

 

5.2.3 Rikonstruksion çatie tradicionale me tjegulla 

Përpara fillimit të punimeve të rikonstruksionit të çatisë, kryhen punimet prishëse sipas pikës 
2.3.1. Në punimet prishëse duhet patur parasysh, që të largohen të gjitha elementet mbajtëse, që 
janë të dëmtuara ose të kalbura dhe të zëvendësohen ato me të reja, të cilat t’i plotësojnë KTZ 
dhe kërkesat e projektit.  
Përpara se të fillojë puna për vendosjen e tjegullave, duhet që të bëhet një kontroll I imtësishëm 
nga ana e Supervizorit për gjendjen e elementeve mbajtës dhe vetëm pas aprovimit nga ana e tij, 
mund të fillojë puna si në pikën 5.2.5. 

5.2.4 Çati e re tradicionale me tjegulla 

Konstruksioni kryesor mbajtës i çatisë me dru pishe të stazhionuar në mënyrë natyrale ose 
artificiale, imprenjuar me vaj të djegur të përshtashëm për lëndën e drurit, furnizuar dhe vënë në 
vepër mbi mbështetje dërrase ankoruar në brezin e poshtëm, skuadruar në seksione gati 
uniforme, duke përfshirë fiksimin e madh për të lidhur çatinë me muret dhe hekurin e nevojshëm 
të stafave lidhëse, elementët e tjerë mbajtës të çatisë në dru pishe të stazhonuar në mënyrë 
natyrale ose artificiale, imprenjuar me vaj të djegur (punimet e muraturës, ristelat ose dysheme 
dërrase) me mbulesë të sipërme tjegullash të tipit “Marsigliese” të reja ose të rikoperuara, të 
gozhduara ose të lidhura, duke përfshirë lidhjen e ulluqeve horizontale të çatisë dhe të kulmit, 
duke përdorur llaç bastard m- 25 ose tel xingato, skeleri dhe çdo detyrim tjetër të nevojshëm për 
ta përfunduar plotësisht punën. 

5.2.5 Ulluqet vertikale dhe horizontale 

Ulluqet horizontale 
Realizohen me pjerrësi prej 1% për largimin e ujrave. Ulluqet horizontale prodhohen me material 
plastik ose me llamarinë xingato. Ulluku me llamarinë prej çeliku të xinguar me trashësi jo më të 
vogël se 0,8 mm, i formuar nga pjesë të modeluara me mbivendosje minimale 5 cm, të salduara 
në mënyrë të rregullt me kallaj, me bord të jashtëm 2 cm më të ulët se bordi i brendshëm, të 
kompletuara me pjesë speciale për grykën e hyrjes. Ulluku horizontal, i modeluar sipas 
udhëzimeve në projekt, duhet të jetë i lidhur me tel xingato me hallka të forta të vëna maksimumi 
në 70 cm. Në objektet me taracë përdoren edhe ulluqe betoni. Të gjtha ulluqet prej betoni duhet 
të hidroizolohen me guaino nga ana e brendshme e tyre. Ulluket e vendosura ndërmjet çatise dhe 
parapetit do të jenë prej llamarine të xinguar, sipas detajeve të vizatimit.  



Ulluqet vertikale 
Janë për shkarkimin e ujrave të çative dhe taracave, dhe kur janë në gjendje jo të mirë duhet të 
çmontohen dhe të zëvendësohen me ullukë të rinj.  
Ulluqet vertikale për shkarkimin e ujrave të çative dhe tarracave që përgatiten me llamarinë prej 
çeliku të xinguar, duhet të kenë trashësi jo më të vogël se 0.6 mm dhe diametër 10 cm, kurse 
ulluqet vertikale prej PVC kanë dimensione nga 8 deri në 12 cm dhe mbulojnë një sipërfaqe çatie 
nga 30 deri në 60 m².  
Në çdo ulluk duhet të mblidhen ujrat e një sipërfaqe çatie ose tarace jo më të madhe se 60 
m². 
Ulukët duhet të vendosen në pjesën e jashtme të ndërtesës, me anë të qaforeve përkatëse prej 
çeliku të xinguar, të fiksuar çdo 2 m. Ujrat e taracës që do të kalojnë në tubat vertikale duhet të 
mblidhen nëpërmjet një pjate prej llamarine të xinguar, i riveshur me guainë të vendosur në flakë, 
me trashësi 3 mm, të vendosur në mënyrë të tërthortë, ndërmjet muraturës dhe parapetit, me 
pjerrësi 1%, e cila lidhet me kasetën e shkarkimit sipas udhëzimeve në projekt.  
Pjesa fundore e ulluqeve, për lartësinë 2 m, duhet të jetë PVC dhe e mbërthyer fort me ganxha 
hekuri si dhe poshtë duhet të kthehet me bërryl 90 gradë. 

5.2.6 Dalje në çati 

 

Daljet në çati duhet të planifikohen për këto raste: 
 Dalje për pastrimin e oxhakëve 
 Dalje për heqjen e borës në raste se ajo e rëndon për së tepërmi çatinë dhe e rrezikon 

mbajtshmërinë e saj. 
 Dalje për të bërë ndonjë riparim në çati. 

 

Për objekte me taracë duhet paraparë / planifikuar një dalje e sigurtë nga brenda për në çati. Kjo 
dalje duhet të bëhet në katin e sipërm të ndërtimit. 

Për objekte me çati duhet paraparë / planifikuar një dalje e sigurtë prej nënçatisë. Kjo dalje duhet 
të realizohet me anë të një dritareje me përmasa 60 cm x 80 cm, e cila duhet të lidhet mirë me 
mbulesën e çatisë në mënyrë që të mos kemi rrjedhje të ujit.  

 

Dalja në taracë ose në nënçati duhet të ketë dimensionin: max. 80  x 120 cm.  

Me rëndësi është që kapaku i daljes në çati t’i plotësojë kërkesat e mbrojtjes kundër zjarrit  si dhe 
kërkesat e koefiçientit të ruajtjes të ngrohjes të tij të jenë të njëjta si: koefiçienti i ruajtjes të 
ngrohjes të çatisë/tavanit. 

Sisteme daljesh në çati me kapak dhe shkallë, të cilat në rast të mospërdorimit munden te 
mbyllen që të mos pengojnë, duhen skicuar sipas prezencës të tyre ne treg. Për raste të veçanta, 
ato duhet të bëhen në ndonjë specialist zdrukthar, sipas planeve dhe kërkesave te arkitektit / 
Supervizorit. 

Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet bashkimit të sistemit të daljës në çati me çatinë/tavani 
vetë. Këto punë duhen kontrolluar nga Supervizori gjatë montimit të sistemit. Në fig. e 
mëposhtme jepet shëmbulli i një dalje me shkallë në taracë ose nënçati. 

 
SEKSIONI 6 RIFINITURAT 



6.1 Rifiniturat e mureve  

6.1.1 Suvatimi i brendshëm në rikonstruksione  

Sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme për suvatime për nivelimet e parregullsive, me anë 
të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s është e nevojshme, 
edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht stukimin. 
Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë. 
Sprucim i mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për 
përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat 
e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht sprucimin.  
Suvatim me drejtues i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me 
përmbajtje për m²: rërë e larë 0,005 m³; llaç gëlqereje m- 1 : 2, 0.03 m³; çimento 400, 6.6 kg; ujë, i 
aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure (shirtit me llaç  me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 
1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim 
tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin.  

6.1.2 Suvatim i brendshëm në ndërtime të reja 

Sprucim i mureve dhe tavaneve me llaç çimentoje të lëngët, për përmirësimin e ngjitjës së suvasë 
dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër 
për ta përfunduar plotësisht sprucimin. 
Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me përmbajtje për m²: 
rërë e larë 0,005 m³; llaç gëlqereje m- 1: 2, 0.03 m³; çimento 400, 6.6 kg; ujë, i aplikuar me 
paravendosje të drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m), dhe e 
lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta 
përfunduar plotësisht suvatimin. 

6.1.3 Suvatim i jashtëm në rikonstruksione  

Stukim dhe sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme, për suvatime për nivelimet e 
parregullsive, me anë të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s 
është e nevojshme, edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht 
stukimin. 
Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë. 
Sprucim i mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për 
përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat 
e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht sprucimin. 
Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m²: rërë e 
larë 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të 
drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me 
mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar 
plotësisht suvatimin. 

6.1.4 Suvatim i jashtëm në ndërtime të reja  

Sprucim i mureve dhe strehve, me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së suvasë 
dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër 
për ta përfunduar plotësisht sprucimin. 
Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m²: rërë e 
larë 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të 
drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me 
mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar 
plotësisht suvatimin. 

6.1.5 Patinimi 

Patinaturë muri realizohet me stuko, çimento dhe me gëlqere të cilësisë së lartë, mbi sipërfaqe të 
suvatuara më parë dhe të niveluara, me përmbajtje: gëlqere 3 kg për m². Lartësia e patinaturave 



për ambientet e ndryshme të ndërtesës duhet të vendoset nga Supervizori, përfshirë dhe çdo 
punë tjetër dhe kërkesë për ta konsideruar patinaturën të përfunduar dhe të gatshme për tu lyer 
me çdo lloj boje. 

6.1.6 Lyerje me bojë plastike në rikonstruksion 

 
Lyerje me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme 
 
Proçesi i lyerjes me bojë plastike i sipërfaqeve të mureve të brendshme kalon nëpër tre faza si 
më poshtë: 
 
1-Përgatitja e sipërfaqes që do të lyhet. 
 
Para lyerjes duhet të bëhet pastrimi i sipërfaqes, mbushja e gropave të vogla apo dëmtimeve të 
sipërfaqes së murit me ane të stukimit me material sintetik dhe bërja gati për paralyerje. Në rastet 
e sipërfaqeve të patinuara bëhet një pastrim i kujdesshëm i sipërfaqes. 
 
Para fillimit të proçesit të lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, 
dritare, etj) me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse.  
 
2- Paralyerja e sipërfaqes së brendshme të pastruar.  
 
Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të 
holluar (Astar plastik). Për paralyerjen bëhet përzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra ujë. Me 
përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë.  
 
Norma e përdorimit është 1 litër përzierje vinovil me ujë duhet të përdoret për 20 m2 sipërfaqe.  

 
3- Lyerja me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme. 

 
Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës plastike e cila është e paketuar në kuti 5 litërshe. 
Lëngu i bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti derisa të 
merret ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar nga Supervizioni I punimeve dhe pastaj bëhet lyerja e 
sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar.  
 

Norma e përdorimit është 1 litër bojë plastike e holluar duhet të përdoret për 4-5 m2 sipërfaqe. 
Kjo normë varet ashpërsia e sipërfaqes së lyer. 

 
Lyerje me bojë akrelik i sipërfaqeve të jashtme 
 
Para lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, dritare etj) me anë të 
vendosjes së letrave mbrojtëse. 
 

Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mirë me vinovil të 
holluar (Astar plastik). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke bërë përzierjen e 1 kg vinovil të 
holluar me 3 litër ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë.  
 
Norma e përdorimit është 1 litër vinovil i holluar që duhet të përdoret për 20m2 sipërfaqe. 
 
Më pas vazhdohet me lyerjen me bojë akrelik. Kjo bojë ndryshon nga boja plastike sepse ka në 
përbërjen e saj vajra të ndryshme, të cilat e bëjnë bojën rezistente ndaj rrezeve të diellit, ndaj 
lagështirës së shirave, etj. 
 



Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës akrelik me ujë. Lëngu I bojës hollohet me ujë në 
masën 20-30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti deri sa të merret ngjyra e dëshiruar. Pastaj, 
bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. Norma e përdorimit është 1 litër bojë akrelik I 
holluar në 4-5 m2 sipërfaqe ( në varësi te ashpërsisë së sipërfaqes së lyer). 
Personeli, që do të kryejë lyerjen duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të 
zbatojë të gjitha kushtet teknike të lyerjes të KTZ dhe STASH.  

6.1.7 Lyerje me bojë plastike në ndërtime të reja 

Përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet t’i paraqesë për aprovim Supervizorit, markën, 
cilësinë dhe katalogun e nuancave të ngjyrave të bojës, që ai mendon të përdorë.  
Të gjitha bojrat që do të përdoren duhet të zgjidhen nga një prodhues që ka eksperiencë në këtë 
fushë. Nuk lejohet përzierja e dy llojevë të ndryshme markash boje gjatë proçesit të punës. 
Hollimi i bojës duhet të bëhet vetëm sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe aprovimit të 
Supervizorit. Përpara fillimit të lyerjes duhet që të gjitha pajisjet, mobiljet ose objekte të tjera që 
ndodhen në objekt të mbulohen në mënyrë që të mos bëhen me bojë. Është e domosdoshme, që 
pajisjet ose mobilje që janë të mbështetura ose të varura në mur të largohen në mënyrë që të 
bëhet një lyerjë komplet e objektit. Materiali i pastrimit të njollave duhet të jetë me përmbajtje të 
ulët toksikimi. Pastrimi dhe lyerja duhet të kordinohen në atë mënyrë që gjatë pastrimit të mos 
ngrihet pluhur ose papastërti dhe të bjerë mbi sipërfaqen e sapolyer. Furçat, kovat dhe enët e 
tjera ku mbahet boja duhet të jenë të pastra. Ato duhet të pastrohen shumë mirë përpara çdo 
përdorimi sidomos kur duhet të punohet me një ngjyrë tjetër. Gjithashtu, duhet të pastrohen kur 
mbaron lyerja në çdo ditë. 
Personeli që do të kryejë lyerjen, duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të 
zbatojë të gjitha kushtet teknike të lyerjes sipas KTZ dhe STASH. 

6.1.8 Lyerje e sipërfaqeve metalike  

Stukim dhe zmerilim të elementeve prej hekuri duke përdorur stuko të përshtatshme për 
përgatitjen e sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji. 
Lyerje e elementeve prej hekuri, me bojë të përgatitur fillimisht me një dorë minio plumbi ose 
antiruxho ose në formën e vajit sintetik, me dozim per m², 0.080 kg. 
Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe metalike, me dozim per m²: bojë vaji 0.2 kg dhe me 
shumë duar për të patur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si dhe çdo gjë të 
nevojshme për mbarimin e plotë të lyerjes me bojë vaji në mënyrë perfekte. 

6.1.9 Lyerje e sipërfaqeve të drurit  

 

Lyerja e drurit bëhet si zakonisht për 2 arsye: 

 
 për arsye dekor 
 si dhe për të rritur qëndrueshmërinë (ndaj lagështirës, ndaj rrezeve intensive të diellit, 

ndaj infektimit prej dëmtuesve të drurit si dhe ndaj infektimit prej këpurdhave etj). 

 

Materialet që përdoren për lyerjen e drurit si zakonisht duhet dhe i plotësojnë të dyja këto kritere. 
Lyerja mund të bëhet me te gjitha bojrat për lyerjen e drurit, të cilat janë pajisur me çertifikatë. 

Punimet duhet të bëhen sipas kërkesës të arkitektit/Supervizorit, por sipërfaqja e drurit duhet të 
lyhet të paktën dy herë (në raste të kërkesës të arkitektit/ Supervizorit edhe më shumë herë). 

 



6.1.10 Veshja e mureve me pllaka, granil, mermer, gurë etj. 

 

Kur flitet për veshjen e mureve me pllaka prej materialeve të ndryshme duhet menduar se për 
çfarë  muri bëhet fjalë. Muret duhet të ndahen në mure të brendshme dhe te jashtme.  

Po ashtu, duhet marrë parasysh materiali prej së cilës është ndërtuar muri (kartongips, betoni, 
mure me tulla, etj.) Sipas materialeve ndërtimore të murit dhe sipërfaqes se tij metodat e veshjes 
së murit mund të ndahen po ashtu dy klasa. 

 
 Ngjitja e pllakave me llaç (për sipërfaqe jo të drejta) 
 Ngjitja e pllakave me kollë (për sipërfaqe të drejta) 

 

Përsa i takon ngjitjes të pllakave të tipeve të ndryshme me llaç, duhet që punimet t’u permbahen 
këtyre kushteve: 

 

Baza në të cilën ngjiten pllakat e tipeve të ndryshme, duhet të jetë e pastër nga pluhuri dhe të jetë 
e qëndrueshme.  

 

Përbërja e llaçit është e njëjta siç është e përshkruar më lart në pikën 6.2.1. Trashësia e llaçit 
duhet të jetë jo më pak se 15 mm. Llaçi në raste se përdoret për veshjen e mureve të jashtme 
duhet të jetë rezistent ndaj ngricës dhe koefiçienti i marrjes së ujit në % të jetë < 3 %. Po ashtu, 
llaçi duhet t‘i plotësojë kriteret e ruajtjes së ngrohjes dhe të rezistencës kundër zërit. 

 

Ngjitja e pllakave me kollë, bëhet kur sipërfaqja e bazës mbajtëse është e drejtë. Kolli vendoset 
sipas nevojës me një trashësi prej 3 mm deri në 15 mm. Të gjitha kriteret e lartpërmendura, të 
cilat duhet t’i plotësojë llaçi, vlejne edhe për kollin.  

 

Mbasi të thahet llaçi ose kolli, duhet që fugat e planifikuara, të mbushen me një material të 
posaçëm (bojak).  

Fugat nëpër qoshe dhe lidhje të mureve duhet të mbushen me ndonjë masë elastike (si psh 
silikon).  

Për secilën sipërfaqe 30 m² të veshur me pllaka të ndryshme, është e nevojshme vendosja e 
fugave lëvizëse. 

 

Kushtet e punimeve me pllaka gres duhet t‘u përmbahen kushteve të përmendura në pikat 6.2.4 
dhe 6.2.5. 

 



Të gjitha pllakat duhet të jenë rezistente kundër ngricës si dhe të kenë një durueshmëri të lartë. 

 

6.2 Rifiniturat e dyshemeve 

6.2.1 Riparimi i dyshemeve me pllaka  

  

Riparimi për pllakat e dëmtuara ose për ato pllaka që mungojnë, të bëhet në këtë mënyrë: 

Pllakat e dëmtuara duhen hequr megjithë llaçin në një trashësi të paktën 2 cm. Pastaj duhet, që 
vendi të pastrohet dhe të lahet me ujë me presion. Pllakat e reja të jenë me të njëjtën ngjyrë dhe 
me dimensione të njëjta si pllakat e vjetra dhe të vendosen në llaçin e shtruar. Llaçi për riparim 
duhet të përgatitet me përmbajtje: për 1,02 m² pllaka nevojiten 0,02 m³ llaç të tipit m-15 me 4 kg 
çemento (marka 400). 

Pastaj, duhet që fugat të mbushen me masën përkatëse (bojak), të pastrohen dhe të kryhen të 
gjitha punët e tjera. 

 

 

6.2.2 Riparimi i dyshemeve më llustër çimento 

 

Riparimi I dyshemeve me llustër çimento, duhet bërë në këtë mënyrë: 

 

Më së pari duhet të lokalizohen pjesët e dëmtuara të llustër çimentos. Pastaj, duhet që në ato 
pjesë ku ka dëmtime, të vizatohet një katërkëndësh dhe dyshemeja të pritet deri në një thellësi 
prej të paktën sa është thellësia e dyshemesë. Ajo pjesë e vizatuar/prerë duhet të hiqet me mjete 
mekanike dhe vendi të pastrohet nga pluhuri si dhe të lahet me ujë me presion.  

Para se të hidhet në gropën e hapur pjesët anësore të saj lyhen me një solucion, i cili ndihmon 
ngjitjen e llustër çimentos me shtresën e betonit, e cila gjendet ndër atë. 

Pasi të lyhet baza me solucionin e lartpërmendur, mund të vendoset shtresa e re prej llustër 
çimentoje. Për përbërjen dhe hedhjen e llustër çimentos shih pikën 5.1.1.5. 

 

Riparimi i dyshemeve me llustër çimento mund të bëhet edhe në atë mënyrë që sipërfaqja e 
llustër çimentos të mbulohet me një dysheme të re përmbi atë. Në këto raste duhet që arkitekti/ 
Supervizori së bashku me klientin të vendosë për këtë. 
Dyshemeja e re që mund të vendoset përmbi llustër çimenton e vjetër, mund të jetë dysheme me 
materiale të ndryshme: me pllaka gres, dysheme me PVC ose linoleum si dhe dysheme me 
parket. Zgjedhja e dyshemesë së re duhet të bëhet sipas nevojës, kërkesës së investitorit dhe 
sipas kushteve teknike KTZ. 
 



6.2.3 Dysheme me granil të derdhur 

 

Dyshemeja me granil te derdhur bëhet në këtë mënyrë: 

Dozimi për një m² me një trashësi prej 1 cm i dyshemesë me granil të derdhur përbëhet nga këto 
norma për materialet: 13 kg çimento të tipit 400, 0.002 m³ granil dhe ujë, duke përfshirë kallëpet, 
përforcimin dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë të përkryer. Lloji i granilit 
duhet më parë të miratohet nga arkitekti/Supervizori, pastaj të hidhet në shtresë. 

6.2.4 Shtrimi i dyshemeve me pllaka granili 

 

Shtrimi i dyshemeve me pllaka granili duhet t’u përmbahet këtyre kushteve: 
 Pllakat nuk duhen ngjitur në rast se temperatura është ndër 5 °C ose në raste lagështie. Nuk 

duhen përdorur materiale, të cilët ngrijnë kur temperatura është ndër 5 °C ose pllakat të 
ngjiten në sipërfaqe të ngrirë. Udhëzimet e prodhuesit, përsa i përket kërkesave të 
materialeve në temperatura të larta ose të ulta, duhet të plotësohen. 

 
 Fugat e pllakave duhet të jenë paralele me muret e ndërtesës. Prerja e pllakave duhet të 

bëhet sa më afër murit, po ashtu duhet që pllakat e prera të jenë sa më të mëdha. 

 
 Shtresa e pllakave bëhet me Llaç bastard të trashësisë 2 cm. Pllakat pasi vendosen në 

shtresen e llaçit të parapërgatitur, mbas tharjes, në jo më pak se 24 orë duhet të mbushin 
fugat me një material të posaçëm (bojak). Pas mbushjes së fugave ndërmjet pllakave, ata 
duhet pastruar nga pluhuri dhe materiali i fugave. 

 
 Tolerancat e shtrimit duhet të plotësojnë këto kushte. Në një distancë prej 2 metrash lejohet 

një devijim në lartësi max. +/- 3 mm. 

 

 

6.2.5  Dysheme me pllaka gres 

 

Klasifikimi i pllakave bëhet sipas këtyre kritereve: 
 Mënyra e dhënies së formës të pllakës 
 Marrja e ujit 
 Dimensionet e pllakave 
 Vetitë e sipërfaqes 
 Veçoritë kimike 
 Veçoritë fizike 
 Siguria kundër ngricës 
 Pesha/ngarkesa e sipërfaqes 
 Koefiçienti i rrëshqitjes 



 

Tabelat e mëposhtme përshkruajnë disa prej këtyre kritereve. 

 

Marrja e Ujit në % të masës së 
pllakës 

Klasa Marrja e ujit (E) 

I E < 3 % 

II a 3 % < E < 6 % 

II b 6 % < E < 10 % 

III E > 10 % 

 

  

  _______________________________________________________________________  

Pllakat duhen zgjedhur për secilin ambient, duke marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ato 
duhet t‘i përmbushin. Kriteret dhe tabelat e lartpërmendura mund të ndihmojnë në zgjedhjen e 
tyre. 

 

Për shkolla dhe kopshte, duhet që pllakat të jenë të Klasës V , me sipërfaqe të ashpër, në 
mënyrë që të sigurojnë një ecje të sigurtë pa rrëshqitje.  

 

Në ambientet me lagështirë (WC, banjo e dushe) duhet të vendosen pllaka të klasës I, që e kanë 
koefiçientin e marrjes së ujit < 3 %.  

Klasat e kërkesave/ngarkimit 

Klasa Ngarkesa Zona e përdorimit, psh 

I shumë lehtë Dhoma fjetëse, Banjo 

II e lehtë Dhoma banuese përveç 
kuzhinës dhe paradhomës 

III e mesme Dhoma banuese, ballkone, 
banjo hotelesh 

IV rëndë Zyra, paradhoma, dyqane 

V shumë e 
rëndë  

Gastronomi, ndërtesa 
publike 



 

Për këtë duhet që përpara fillimit të punës, kontraktori të paraqesë tek Supervizori disa shembuj 
pllakash, së bashku me çertifikatën e tyre të prodhimit dhe vetëm pas aprovimit nga ana e tij për 
shtrimin e tyre, sipas kushteve teknike dhe rekomandimeve të dhëna nga prodhuesi.  

 

 
     

6.3. Rifiniturat e shkallëve 
 
 
6.3.1 Riparimi i shkallëve me granil 

 
Kur bëhet fjalë për riparimin e shkallëve prej granili, duhet marrë parasysh se flitet vetëm për 
shtresën me granil të shkallëve, e jo riparimin e konstruksionit mbajtës të shkallëve. 
 
Kryerja e punimeve duhet bërë në këtë mënyrë: fillimisht, duhet të identifikohen shkallët e 
dëmtuara dhe të lokalizohet dëmtimi. Pastaj, duhet hequr shtresa e granilit deri në atë thellësi 
sa është trashësia e granilit. 

 

Vendi pas heqjes së granilit duhet të pastrohet mirë prej pluhurit dhe të lahet me ujë me 
presion. Pastaj duhen vendosur kallëpet, që të mund të mbushet vendi me granil të ri. Vendi 
duhet të mbushet me granil me dozimin e përmendur më poshtë (në 6.3.2). 

 
 
6.3.2 Shkallë betoni veshur me granil 

 

 

Dozimi për një m² me një trashësi prej 1 cm i dyshemesë me granil të derdhur është: 13 kg 
çimento të tipit 400, 0.002 m³ granil dhe ujë, duke përfshirë kallëpet, përforcimin dhe çdo 
detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyrë perfekte. Dozimi i granilit duhet para se të 
bëhet, të lejohet nga arkitekti/Supervizori. 

 
6.3.3 Shkallë betoni veshur me mermer 

 
Për veshjen e shkallëve të betonit me mermer duhet të parashikohen këto punë: 
 
Në fillim duhet që shkallët e betonit të pastrohen mirë si dhe të rrafshohet vendi. Pastaj duhet 
që shkalla prej betoni të lyhet me qumësht çimentoje, i cili e lehtëson ngjitjen e pllakave të 
mermerit.  
Ngjitja e pllakave të mermerit bëhet ose duke përdorur llaç ose në rast se shkallët e betonit 
janë të rrafshta, atëherë mundet që këto të ngjiten edhe me kollë. Ngjitja e pllakave të 
mermerit nuk ndryshon nga ngjitja e pllakave në mur, pikë e cila është përshkruar gjerësisht 
në 6.1.14. 

 
 
6.3.5 Korimanot metalike 

 



Korimanot në ndërtime kanë funksione të ndryshme për të plotësuar. Ata duhet të ofrojnë 
mbrojtje dhe siguri gjatë të ecurit në shkallë. Po ashtu, korimanot luajnë një rol të veçantë në 
pamjen dhe bukurinë arkitektonike të një ndërtimi.  
Duhet që korimonat të jenë të larta 100 cm. Në raste kur gjatësia e shkallëve është më e 
madhe se 12 m korimonat duhet të jenë 110 cm të larta. Masa prej 100/110 cm varet edhe 
prej siperfaqes të sheshpushimit. 
Korimanot montohen në shkallë ose anash shkallëvë, të fiksuara mirë që të garantohet 
stabiliteti dhe qëndrueshmëria e tyre. 
Korimanot ose duhen mbuluar me elemente druri mund të sigurohen me ristela prej druri ose 
metali.  Listelat ndërmjet tyre duhet të jenë më pak se 12 cm. 
 

   
Në rastet kur shkallët janë më të gjëra se 100 cm, atëherë duhet që përveç korimaneve, 
vendosen në muret e anës tjetër të shkallëve, parmakë për të siguruar një ecje të sigurt. 
Parmakët nëpër shkallë nuk duhet të jenë më të ulëta se 75 cm dhe jo më të larta se 110 cm. 
Kur flitet për shkollë ata të vendosen në një lartësi prej 80 cm. Parmakët duhen larguar nga 
muret min. 4 cm. 
Parmakët, preferohet të vendosen prej një materiali dhe forme të tillë, që prekja e tyre të jetë 
e lehtë dhe pa dëmtime. Preferohet që parmakët të prodhohen prej druri, sepse parmakët 
prej çeliku të lenë një përshtypje të ftohtë. 

 
 

 
6.3   Dyer dhe dritare 
 
 
6.4.1 Dritaret/informacion i përgjithshëm/kërkesat 

 
Dritaret janë pjesë e rëndësishme arkitektonike dhe funksionale e ndërteses. Ato sigurojnë 
ndriçimin për pjesët e sipërfaqes së brendshme të tyre. Madhësia (kupto dimensionet) e tyre 
variojnë, varet nga kompozimi arkitektonik, nga madhësia e sipërfaqes së brendshme dhe 
kërkesat e tjera të projektuesit. Dritaret duhet të jenë në kuotë 80-90 cm mbi nivelin e 
dyshemesë, kjo varet dhe nga kërkesat e projektuesit. 
Dritaret mund të jenë të prodhuara me dru, alumin ose PVC. 
Pjesët kryesore të dritareve janë: Kasa e dritares që fiksohet në mur me elemente prej hekuri 
përpara suvatimit. Korniza e dritares do të vidhoset me kasën e saj mbas suvatimit dhe 
bojatisjes. Në bazë të vizatimit të dritares së treguar në vizatimin teknik, korniza do të pajiset 
në kasë me mentesha dhe bllokues të tipeve të ndryshme të instaluara në te. Kanate me 
xhama të hapshëm, të pajisur me mentesha, doreza të fiksuara dhe me ngjitës transparent 
silikoni, si dhe me kanata fikse. 
 

6.4.2 Komponentët 
 
Dritare prej druri pishe, të trajtuara me mbulese mbrojtëse të drunjtë do të përbëhen nga: 

 një kasë druri që fiksohet në mur me anë të kunjave prej çeliku përpara suvatimit 
(gjerësia e kornizës është 4 cm kurse madhësia sipas kasës së dritares) 

 një kornizë druri  (seksion 7x4cm) që do të vidhoset te kasa e drurit të dhënë më 
sipër mbas suvatimit dhe bojatisjes të mureve. Për dritaret e dhëna në vizatimet 
teknike, korniza do të jetë me mentesha dhe bllokues të ankoruar në të për, dritare 
me kanate, dritare me kornizë, dritare për papafingo, dritare për ndriçim. 

 kanate me xham tek ose dopio, të hapshëm të pajisur me mentesha, doreza të 
fiksuar, panele xhami, (4 mm të trashë kur janë transparent, 6 mm kur janë të 
përforcuar me rrjet teli), të fiksuara me listela të plota druri dhe ngjitës transparent 
silikoni, bllokues dritaresh me zinxhir ose kompas. 

 shirita druri të plotë rreth perimetrit të brendshëm të dritares, kur realizohen me 
paturë nga brenda dhe jashtë në mungesë të paturës. 



 Bojatisje me boje vaji ose llak 
Dritaret e përbëra me profil duralumini i kemi me: 

 Hapje vertikale 
 Hapje horizontale 
 Me rreshqitje 
 dhe janë të përbëra nga: 
 Korniza e fiksuar e aluminit (me përmasa 61-90mm) do të jetë e fiksuar në mur me 

telajo hekuri të montuara përpara suvatimit. Dritaret janë të pajisura me elemente, që 
shërbejnë për ankorimin dhe fiksimin e tyre në mur si dhe pjesët e dala, që shërbejne 
për rrëshqitjen e kanatit të dritares. 

 Kanati i dritares do të vidhoset në kornizën e dritares mbas punimeve të suvatimit 
dhe bojatisjes. 

 ulluqet e mbledhjes së ujit 
 Aksesorët 
 rrota për rrëshqitjen e tyre dhe korniza e grilave 
 përforcues hekuri  
 ulluk prej gome 
 doreza dhe bllokues të ankoruar në të 
 panel me  xham të hapshem (4 mm të trashë  kur është transparent, 6 mm kur janë 

të përforcuar me rrjet teli ose dopio xham). Ato do të fiksohen në kornizat metalike 
nga listela alumini dhe ngjitës transparent silikoni 

 
6.4.3 Pragjet e dritareve, granil, mermer, granil të derdhur 

 
Pragjet e dritareve janë dy llojesh: pragje të brendshme dhe të jashtme. Ato mund të jenë me 
material granili të derdhur, me pllakë mermeri ose me pllakë granili me ngjyrë dhe me pikë 
kullim uji, sipas vizatimit teknik ose udhezimeve të supervizorit.  Pragjet do të kenë kënde të 
mprehta dhe çdo detyrim tjetër për përfundimin e punës. 

 

 
6.4.6 Dritare Druri 

 
Materialet ë perdorura: 
 
Telajo dërrase (me seksione minimum 7 x 4 cm), mentesha dhe bllokues për tipe të 
ndryshëm dritaresh, kanate dritare, sopraluçe, doreza, xhama (me trashësi 4 mm kur janë 
transparent dhe 6 mm kur janë të përforcuara me rrjet teli), listela druri të plotë, ngjitës 
transparent silikoni, bllokues dritaresh me zinxhir ose kompas. 
Përshkrimi i punës: 
Furnizim dhe vendosje dritare, përmasat e të cilës duhet të përcaktohen sipas projektit dhe realizohen 
nga prodhuesi në vendin e prodhimit, në dru pishe të stazhionuar, i imprenjuar e përbëre nga: 

 një kontratelajo dërrase (me gjerësi 3 cm, me madhësi sa kasa e dritares) që do të vendoset në 
mur me fasheta hukuri përpara punimeve të suvatimit. 

 një telajo dërrase (me seksione min 7x4cm) që do të vidhoset në kontratelajo pas kryerjes së 
suvatimit dhe bojatisjes. Në bazë të vizatimit të dritares së treguar në vizatim telajo do të 
pajiset me mentesha dhe bllokues për tipe të ndryshëm dritaresh, kanate dritare, superliça etj. 

 shirita druri të plotë rreth perimetrit të dritares nga brenda, kur realizohen me paturë dhe nga 
brenda e jashtë në mungesë të paturës (dhëmbit) 

 duke përfshirë bërjen e shpatullave të muraturës, si dhe çdo pajisje tjetër për mbarimin e 
punës në mënyrë preçize 

 kampione të artikujve të propozuar, do ti paraqiten paraprakisht supervizorit për aprovim 
paraprak 



 Dritare me kanate të pahapshëm të pajisur me: xhama (me trashësi 4mm kur janë transparent, 
6mm kur janë të përforcuar me rrjete teli, ose me dopio xham), fiksuar me listela druri të plotë 
dhe ngjitës transparent silikoni, bllokues dritaresh me zinxhir ose kompas, 

 
 

6.4.7 Dritare duralumini 
 

Furnizimi dhe vendosja e dritareve, siç përshkruhet në specifikimet teknike me dimensione të 
dhëna nga kontraktori, përbëhen nga material alumini, profilet e të cilit janë sipas standarteve 
Europiane EN 573-3 dhe janë profile të lyera përpara se të vendosen në objekt. Ngjyra e 
dritares do të jetë sipas kërkesës së investitorit. 
Korniza fikse e dritares do të ketë një dimension 61-90mm. Ato janë të siguruar me elemente 
që shërbejnë për vendosjen dhe ankorimin në strukturat e murit, si dhe me pjesët e dala që 
shërbejne për rrëshqitjen e skeletit të dritares. Forma e profilit është tubolare me qëllim që të 
mbledhë gjithë aksesorët e saj. Profili i kanates të dritares do të jetë me dimensione të tilla 25 
mm që do të mbulohet nga profili kryesor që do të fiksohet në mur. 
Profilet e kornizave të lëvizshme kanë një dimension: gjërësia 32 mm dhe lartësia 75 mm të 
sheshta ose me zgjedhje ornamentale. 

 
Të dyja korniza fikse ose të lëvizshme janë projektuar dhe janë bërë me dy profile alumini të 
cilat janë bashkuar me njëra tjetrën dhe kanë një fugë ajri që shërben si thyerje termike, ato 
janë të izoluara nga një material plastik 15 mm. 

 
Profili është projektuar me një pjesë boshllëku qëndror për futjen e një mbështetëse lidhëse 
këndore (me hapësirë 18 mm të lartë nga xhami i dritares) dhe trolleys për rrëshqitjen e tyre. 

 
Ngjitja është siguruar nga furça me një fletë qëndrore të ashpër. Karakteristikat e ngjitësit 
kundër agjentëve atmosferike duhet të jenë të provuar dhe të çertifikuar nga testimi që 
prodhuesit të kene kryer në kornizat e dritareve ose nga prodhuesit e profileve. 

 
Profilet e aluminit do të jenë të lyera sipas proçesit të pjekjes lacquering. Temperatura e 
pjekjes nuk duhet të kalojë 180 gradë, dhe koha e pjekjes do të jetë më pak se 15 minuta. 
Trashësia e lacquering duhet të jetë së paku 45 mm. Pudrosja e përdorur do të bëhet me 
resins acrylic te cilesisë së larte ose me polyesters linear. 
Spesori i duraluminit dueht të jetë minimumi 1,5 mm. 
 

Panelet e xhamit (4mm të trasha kur xhami është transparent dhe 6 mm të trasha kur janë të 
përforcuara me rrjet teli ose me dopio xham). Ato do të jenë te fiksuara në skeletin metalik 
me anë të listelave të aluminit në profilet metalike të dritares dhe të shoqëruara me gomina. 
Të gjitha punët e lidhura me muraturen dhe të gjitha kërkesat e tjera për kompletimin e punës 
duhet të bëhen me kujdes. Një model i materialeve të propozuara do të shqyrtohet nga 
supervizori për një aprovim paraprak. 

 

 

6.4.9 Dyert - informacion i përgjithshëm   

 
Dyert janë një pjesë e rëndësishme e ndërtesave. Ato duhet të sigurojnë hyrjen në pjesët e 
brendshme të tyre. Në varësi të funskionit që kanë, dyert mund të jenë të brendshme ose të 
jashtme. Madhësite (kupto dimensionet) e tyre janë të ndryshme në varësi të kompozimit 
arkitektonik, kërkesave të projektit dhe të Investitorit. Dyert mund të jenë të prodhuara me 
dru, MDF, metalike, duralumini, plastike etj. 
Pjesët kryesore të dyerve janë:  



1. Kasa e derës e fiksuar në mur dhe e kapur nga ganxhat, vidat prej hekuri përpara 
suvatimit (materialet e dritares mund të jenë metalike, duralumini  ose prej druri të 
fortë të stazhionuar);  

2. Korniza e derës e cila lidhet me kasën me anë të vidave përkatese pas suvatimit dhe 
bojatisjes;  

3. Kanati i derës i cili mund të jetë prej druri, metalike, alumin ose PVC te përforcuara 
sipas materialit përkates, si dhe aksesoret e derës, ku futen menteshat, dorezat, 
çelezat, vidat shtrënguese, etj. 

 

6.4.10 Dyert - Komponentet  

 
Pjesët përbërese të çdo lloj dere janë në varësi të llojit të derës dhe materialit që përdoret për 
prodhimin e tyre. Për secilën prej llojeve të dyerve pjesët përbërëse do të jenë si më poshtë: 

                  Dyert e brendshme prej druri pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë do të    
                  përbëhen nga: 

 
 një kase ë bërë me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 4 cm) e trajtuar me një 

mbulesë mbrojtëse të drunjtë, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke 
marrë parasysh edhe rritjen prej mbulesës së murit) mbërthehet fuqishëm në mur 
me vida hekuri  dhe me llaç çimento 

 Një kasë me binarë pishe, kur dyert janë me dhëmbë, me përmasa 7 x  5 cm, që 
mbërthehet në mur me ganxha e me llaç çimento. 

 
 një kornizë e kasës së drurit që fiksohet tek kasa e drurit e dhënë më sipër pas 

suvatimit dhe lyerjes. Për dyert e dhëna në Vizatimet Teknike, korniza do të 
sigurohet me mentesha dhe ankerat e bravës për të gjitha llojet e dyerve (Dyer 
me kasë binarë, dyer pa kasë, me dritë në pjesën e sipërme, etj). 

 
 Kanatet hapëse me kornizë të drunjtë (tamburate) të bërë me një kornizë druri të 

fortë (janë me përmasa minimalisht 10 x 4 cm), pjesë horizontale dhe vertikale 
me të njëjtin seksion çdo 40 cm. Në pjesën e poshtme, paneli më i ulet horizontal 
do të jetë në një lartësi prej 20 cm nga fundi. Kanatet me dru pishe të 
stazhionuar (me trashësi 3 cm) dhe e trajtuar me mbulesë mbrojtëse të drunjtë 
dhe të përforcuar në pjesët e brendshme me struktura druri, të cilat duhet te 
sigurohen të paktën nga 3 mentesha me gjerësi minimale 16 cm.  

 
 një bravë metalike sekrete dhe tre kopje çelësash, doreza dyersh dhe doreze 

shtytëse të derës 
 
 
Dyert e brendshme prej duralumini do te përbëhen nga: 
 

 Kasa fikse në formë profilesh tubolare prej duralumini me thellësi 61-90 mm, të cilat 
sigurohen me elemente të posaçëm për fiksimin dhe mbërthimin në strukturat e 
mureve. Profilet fikse të kasës do të jenë me një mbulesë jo më e vogel 25 mm larg 
murit.  

 Kanata lëvizëse në formë profili duralumini me një thellësi prej 32 mm dhe një lartësi 
prej 75 mm i rrafshët ose me zgjidhje ornamentale. Profili duhet të jetë me një 
hapësirë qëndrore që nevojitet për futjen e bashkuesve të qosheve (me hapësirë prej 
18 mm për vendosjen e xhamit) dhe rrulat për rrëshqitjet e tyre. 

 Panelet e xhamit te cilat mund të jenë transparente (4 mm trashësia minimale) dhe me 
rrjetë të përforcuar (6 mm trashësia minimale). Gjithashtu mund të përdoren edhe 
mbulesa prej druri të laminuar MTP me trashesi minimale prej 1 cm. 



 Një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekret, doreza dyersh dhe dorezë 
shtytëse të derës duhet të vendosen si pjesë përbërëse e derës. 

  
 
Gjithashtu dyert e blinduara mund të jenë të pajisura me një lente xhami për pamje nga të dy 
anët e dëres (syri magjik).  
 
 
Dyert e jashtme prej druri të fortë pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë do të 
përbëhen nga: 
- një kasë druri që fiksohet në mur me anë të ganxhave në formë thike prej çeliku përpara 

suvatimit.(Gjerësia e kasës është 3 cm kurse gjerësia e saj sipas madhësisë së murit). 
- Kasa binare për dyer me dhëmbë kur dyer janë me dhëmbë, me përmasa 7 x  5 cm, që 

mbërthehet në mur me ganxha dhe me llaç çimentoje.  
- Një kornizë e kasës së drurit që fiksohet tek kasa e drurit e dhënë me sipër pas suvatimit 

dhe lyerjes. Për dyert e dhëna në Vizatimet Teknike, korniza do të sigurohet me 
mentesha dhe ankerat e çelësit gjatë instalimit të pjesëve hapëse të derës. 

- Kanatat hapëse me kornizë të drunjtë (tamburate) janë me përmasa minimalisht 10 x 3 
cm, pjesë horizontale dhe vertikale me të njëjtin seksion dhe me një lartësi të fundit prej 
25 cm e cila është e ndarë me panele prej druri të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të 
drunjtë. Ajo është e kompletuar me mentesha (të paktën 3 për çdo pjesë hapëse).  

-  Dy mbulesa të drunjta me trashësi 2-3 mm (një nga çdo anë). Përmasat do të jenë në 
varësi të  madhësisë së derës së përcaktuar në projekt. Mbulesat mund të jenë të 
rrafshta ose me gdhendje.  

- Bravat e sigurise së lartë së bashku me tre kopje çelësi tip sekret si dhe aksesorët e 
nevojshëm për instalimin e tyre. Bravat duhet të jenë tip Cilindrike, me shasi prej çeliku 
dhe kasë të fishekut të kyçjes në platë zinku, me cilindra tip kunjash. Bravat duhet të jenë 
të kyçshme në grup dhe të zbatueshme për çelësat sipas standartit.  

- Menteshat (të paktën 3 për çdo pjesë hapëse) në tre pika ankorimi.  
- Dorezat përkatëse, me butonin shtytës në dorezën e brendshme që kyç dorezën e 

jashtme. Dorezat duhet të jenë plotësisht të kthyeshme nga ana e djathtë ose e majte e 
derës. Doreza e jashtme duhet të jetë gjithmonë aktive, ndërsa kthimi i dorezës së 
brendshme ose çelësit të bëjë ç’kyçjen e fishekut. 

 

6.4.11 Dyert - Vendosja në vepër  

Vendosja e dyerve në vepër duhet të bëhet sipas kushteve teknike për montimin e tyre të 
dhëna në standartet shtetërore. Mënyra e vendosjes së tyre është në varësi te llojit të derës 
dhe materialit që përdoret për prodhimin e tyre. Për seicilin prej llojeve të dyerve vendosja në 
vepër duhet të bëhet  si më poshtë: 
Dyert e brendshme prej druri pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë do të 
instalohen sipas kësaj rradhe pune: 

 një kasë dërrase e bërë me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 4 cm) ose kasë 
binare 7 x 5 cm, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh edhe 
rritjen prej mbulesës së murit) mbërthehet fuqishëm në mur me ganxha ose me vida 
hekuri  (çdo një metër) dhe me llaç çimento; 

 një kornizë e kasës së drurit fiksohet tek kasa e drurit pas suvatimit dhe lyerjes. 
Korniza do të sigurohet me mentesha dhe ankerat e çelësit për të gjitha llojet e 
dyerve (Dyer me kasë dërrase, binare me dyer pa kasë, me dritë në pjesën e 
sipërme, etj). Në këtë kornizë do të fiksohen mbulesat mbrojtëse të drunjta dhe 
shiritat e sigurisë me dru të fortë të siguruar nga një bravë sigurie. Trashësia totale e 
dyerve do të jetë 4,5 cm minimalisht.   

 një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekret si dhe doreza e dyerve. 
 

  



Instalimi i Dyerve të brendshme prej duralumini: 
 
Instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini te dhëna në Vizatimet Teknike, dimensionet e 
të cilave jepen nga Porositesi, do të bëhen me anë të montimit të profileve të duralimini 
(korniza fikse dhe korniza lëvizëse) sipas standartit Europian EN 573 - 3 dhe të lyer, kur të 
jenë përfunduar suvatimet e shpatullave ose vendosur veshjet me pllaka mermer etj. Të dyja 
pjesët (fikse dhe lëvizëse) duhet të jenë të projektuara për të bërë dyer që thyejnë nxehtësinë 
dhe të jenë me dy profile duralumini, të cilat bashkohen me një tjetër me anë të dy shiritave 
hidroizolues gome ose me material plastik.  
 
Një kasë solide duhet të fiksohet me kujdes me anë të vidave të hekurit në mur dhe në 
brendësi të llaçit të çimentos. Fiksimi duhet të ketë një distancë prej qosheve jo më tepër se 
150 mm dhe ndërmjet pjesëve fiksuese jo më tepër se 800 mm. Kasat fikse të dyerve do të 
bashkohen me kornizat pasi të ketë përfunduar suvatimi dhe lyerja. Mbushja e boshllëqeve 
bëhet me material plastiko elastik dhe pastaj bëhet patinimi i tyre duke përdorur fino patinimi.  
 
Kanatat e xhamit do të vendosen tek korniza e dyerve dhe do të mbërthehen në tre pika 
ankorimi me mentesha. Gjithashtu do të vendosen edhe bravat dhe dorezat metalike ose 
duralumini. Mbushja ndërmjet kasës dhe murit të ndërtesës do të bëhet duke përdorur 
material plastiko-elastik pasi të jetë mbushur me materialin e duhur hidroizolues. Ndërmjet 
mbështetjes së kasës të brendshme dhe pjesës së jashtme prej duralumini është e 
preferushme të mbahet një tolerance e instalimit prej 6 mm, duke e konsideruar hapësirën e 
fiksimit rreth 2 mm. 
 

 

6.4.12 Kasat e dyerve   

 
Kasat e dyerve janë në varësi të llojit të derës dhe materialit që përdoret për prodhimin e tyre. 
Ato mund të jenë metalike, druri ose alumini. Për seicilin prej llojeve të dyerve kasat 
përkatëse do jenë si më poshtë: 
Në dyert e brendshme prej druri pishe, të trajtuara me mbulesë mbrojtëse të drunjtë 
vendosen në kasa të bëra me dru pishe binarë 7 x 5 cm dhe dërrase të stazhionuar (me 
trashësi 4 cm), e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh edhe rritjen 
prej mbulesës së murit). Kasa mbërthehet fuqishëm në mur me vida ose ganxha hekuri dhe 
mbulohen me llaç çimento 
Në dyert e brendshme prej alumini montohen në kasa fikse në formë profilesh tubolare prej 
duralumini me përmasa 61-90 mm, të cilat sigurohen me elemente të posaçëm për fiksimin 
dhe mbërthimin në strukturat e mureve. Profilet fikse të kasës do të jenë me një mbulesë që 
është 25 mm brenda murit.  
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e kasave të dyervë ne objekt duhet të 
bëhen sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.  
 

6.4.13 Dyer të brendshme 
 

a- Dyer të brendshme me dru të fortë 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej druri Pishe dhe të trajtuara me mbulesë 
mbrojtëse të drunjtë, dimensionet e të cilave jepen nga Porositesi, përbëhet nga: 

 
- një kasë e bërë me dru pishe të stazhionuar (me trashësi 4 cm) e trajtuar me një mbulesë 

mbrojtëse të drunjtë, e dimensionuar sipas gjerësisë së murit, (duke marrë parasysh 
edhe rritjen prej mbulesës së murit) mbërthehet fuqishëm në mur me vida hekuri  
dhe me llaç çimento 

- Një kornizë e kasës së drurit që fiksohet tek kasa e drurit e dhënë më sipër pas suvatimit 
dhe lyerjes. Për dyert e dhëna në Vizatimet Teknike, korniza do të sigurohet me 



mentesha dhe ankerat e çelësit për të gjitha llojet e dyerve (Dyer me kasë, dyer pa 
kasë, me dritë ne pjesën e sipërme, etj). 

- Pjesët hapëse të dyerve I kemi disa tipe: tamburate dhe me dru masiv. Ato me tamburato 
kanë kornize druri të fortë (me përmasa minimalisht 10 x 4 cm), pjesë të vendosura 
horizontalisht dhe vertikalisht me të njëjtin seksion çdo 40 cm. Në pjesën e poshtme, 
paneli më i ulët horizontal do të jetë në një lartësi 20 cm nga fundi. Pjesët me dru 
masiv pishe të stazhionuar (me trashësi 3 cm) dhe e trajtuar me mbulesë mbrojtëse 
të drunjtë dhe të përforcuar në pjesët e brendshme me struktura druri, të cilat duhet 
të sigurohen të paktën nga 3 mentesha me gjatësi minimale prej 16 cm.  

- Një bravë metalike dhe tre kopje çelësash tip sekrete, doreza dyersh dhe dorezë shtytëse 
të derës 

- Mbyllja  bëhet me shirita solide druri, të cilat vendosen përreth perimetrit të derës me anë 
të thumbave, pune që duhet të bëhet më cilësi, sipas të gjitha kërkesave të duhura 
teknike që duhen për kompletimin e kësaj pune.  

 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej druri Pishë me panel xhami është njëlloj si 
më sipër dhe sipas përshkrimeve të dhëna në Vizatimet Teknike por me ndryshimin se në 
vend të paneleve të drunjta vendosen panele xhami. Kanata e xhamit mund të jenë 
transparentë (4 mm trashësia minimale) dhe me rrjetë të përforcuar (6 mm trashësia 
minimale). Kanata e xhamit do të instalohen pas lyerjes së derës me boje.  
  
Furnizimi dhe instalimi i dyerve te brendshme prej druri Pishë pranë e kondicionerit  është 
njelloj si më sipër por me ndryshimin se në pjesën e poshtme të panelit të drunjtë vendoset 
një pjesë duralumini, sipas kërkesave të punës të sistemit të kondicionimit.  

 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej druri Pishe me dritë në lartësi është njëlloj 
si me sipër por me ndryshimin se në vend të kanatave të drunjta apo të xhamta në pjesën e 
sipërme të derës, sipas Vizatimit Teknik, vendosen pjesë xhami me hapje dhe me xham me 
rrjete të përforcuar.  

 
Një model i zërave të mësipërm të propozuar, duhet ti jepet Supervizorit për aprovim 
paraprak 
 
b- Dyer të brendshme me profile duralumini 
  
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini të dhëna në Vizatimet Teknike, 
dimensionet e të cilave jepen nga Porositësi, do të bëhen nga profile duralimini sipas 
standartit Europian EN 573 - 3 dhe te lyer më parë. Ngjyra do të jetë sipas kërkesës së 
Investitorit. 
 
Profilet e kornizave fikse do të kenë përmasa 61-90 mm. Ato sigurohen me elemente te 
posaçëm për fiksimin dhe mberthimin në strukturat e mureve mure të përshtatshme për këto 
mbërthime duke lejuar rrëshqitjen e këtyre pjesëve. Profili është tubolar me qëllim që të 
mbledhë të gjithë aksesorët e duhur. Profilet e kasës do të jenë me një mbulesë që është 25 
mm në mur. Profili lëvizes i kasës ka një thellësi prej 32 mm dhe një lartësi prej 75 mm i 
rrafshët ose me zgjidhje ornamentale. 
 
Të dyja pjesët (fikse dhe levizëse) duhet të jenë të projektuara për të bërë dyer që thyejnë 
nxehtësinë dhe të jenë me dy profile duralumini të cilat bashkohën me një tjetër me anë të dy 
shiritave hidroizolues të bërë me materiale plastik. Thyerja e nxehtësisë bëhet me anë të 
futjes së shiritave poliamidi me trashësi 2mm dhe gjatësi 15 mm të përforcuar me fibër xhami 
Profili duhet të jetë me një pjesë qëndrore që nevojitet për futjen e bashkuesve të qosheve 
(me hapësirë prej 18 mm për vensojen e xhamit) dhe trollet për rrëshqitjet e tyre. 
 



Mbushja e boshllëqeve bëhet me furçë duke përdorur fino patinimi. Karakteristikat e kësaj 
mbushje për mbrojtjen nga agjentë atmosferike duhet të jetë e vërtetuar me anë të 
çertifikatave të testimit të dhëna nga prodhuesit e profileve të dritareve të duraluminit. 
 
Profilet e duraluminit duhet të lyhen gjatë një proçesi me pjekje. Temeratura e pjekjes nuk 
duhet të jetë më tepër se 180 gradë celsius, koha e pjekjes jo më pak se 15 minuta. 
Trashësia e shtresës së lyer duhet të jetë të paktën 45 mu.  Boja e përdorur duhet të jetë e 
përbërë nga rezine akrilike me cilësi ose poliester lineare. 
  
Një kasë solide duhet të fiksohet me kujdes me anë të vidave të hekurit në mur dhe në 
brendësi te llaçit të çimentos. Fiksimi duhet të ketë një distance prej qosheve jo me tepër se 
150 mm dhe ndërmjet pjesëve fiksuese jo më tepër se 800 mm. Kasat fikse të dyerve do të 
bashkohen me kornizat pasi të ketë përfunduar suvatimi dhe lyerja. Kanatet e xhamit do të 
vendosen tek korniza e dyerve dhe do të mbërthehen në tre pika ankorimi. Gjithahstu do të 
vendosen edhe bravat dhe dorezat. Mbushja ndërmjet kasës dhe murit të ndërteses do të 
bëhet duke përdorur material plastiko-elastik, pasi të jetë mbushur me materialin e duhur 
hidroizolues. Ndërmjet mbështetjes të kasës së brendshme prej hekuri dhe pjesës së 
jashtme prej duralumini, është e preferueshme të mbahet një tolerancë e instalimit prej 6 mm, 
duke e konsideruar hapësirën e fiksimit rreth 2 mm..Toleranca e trashësisë duhet të jetë 
sipas EN 755 - 9  
 
Dyert hapëse bëhen me profile standart duralumini dhe me pjesë të brendshme prej druri të 
laminuar me trashësi minimale prej 100 mm 
 
Një bravë metalike dhe tre kopje çelesash tip sekrete, doreza dyersh dhe doreze shtytëse të 
derës duhet të vendosen si pjesë përbërëse e derës. 
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini me kanat xhami është njëlloj si 
me sipër dhe sipas përshkrimeve të dhëna në Vizatimet Teknike por me ndryshimin se në 
vend të paneleve melaminë vendosen panele xhami. Panelet e xhamit mund të jenë 
transparente (4 mm trashësia minimale) dhe me rrjetë të përforcuar (6 mm trashësia 
minimale).  
  
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme prej duralumini pranë kondicionerit është njëlloj 
si më sipër por me ndryshimin se në pjesën e poshtme të panelit të derës vendoset një pjesë 
duralumini, sipas kërkesave të punës të sistemit të kondicionimit.  
 
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të brendshme duralumini me dritë në lartësi është njelloj si 
me sipër, por me ndryshimin në pjesën e sipërme të derës, sipas Vizatimit Teknik, vendosen 
pjesë xhami me hapje dhe me xham me rrjetë të përforcuar.  
 
Një model të zërave të mësipërm të propozuar, duhet ti jepet Supervizorit për aprovim 
paraprak 
 

 

a) Dyer të jashtme Druri 
  
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të jashtme prej druri Pishe dhe të trajtuara me mbulesë 
mbrojtëse të drunjtë përbëhet nga: 

 
 një kasë druri që fiksohet në mur me anë të kunjave çeliku përpara suvatimit. 

(Gjerësia e kornizës është 4 cm kurse madhësia sipas kasës së derës) 
 Panelet hapëse me kornizë të drunjtë (tamburate) janë me përmasa minimalisht 

10 x 5 cm, pjesë horizontale dhe vertikale me të njëjtin seksion dhe me një lartësi 



të fundit prej 25 cm e cila është e ndarë me panele prej druri të trajtuara me 
mbulesë mbrojtëse të drunjtë. Ajo është e kompletuar me mentësha ( të paktën 3 
për çdo pjesë hapëse), tre pika ankorimi, si dhe tre kopje të çelësit të hapje-
mbylljes. Gjithashtu, është e pajisur edhe me dorezën përkatëse 

 Mbyllja  bëhet me shirita solide druri të cilat vendosen përreth perimetrit të derës 
me anë të thumbave, pune e cila duhet të bëhet me cilësi, sipas të gjitha 
kërkesave të duhura teknike që duhen për kompletimin e kësaj pune.  

 
Kasa ku vendosen panelet hapëse duhet të lyhen me bojë të emaluara transparente përpara 
fiksimit të derës. Një model i zërit të propozuar, duhet ti jepet Supervizorit për aprovim 
paraprak 

 
 

b) Dyer të jashtme Druri me dritë në lartësi 
  
Furnizimi dhe instalimi i dyerve të jashtmë prej druri Pishe me dritë në lartësi është njëlloj si 
më sipër, por me ndryshimin se në vend të paneleve të drunjta apo të xhamta në pjesën e 
sipërme të derës vendosen pjesë fikse xhami, në kornizë të drunjtë, duke perfshirë 
mentesha kunjat dhe të gjitha punimet e tjera që kërkohen për përfundimin e vendosjes së 
dyerve, sipas kërkesave të duhura për të kompletuar një punë me cilësi të lartë. Pjesa fikse 
e xhamit do të instalohet pas lyerjes së derës me bojë të emaluar dhe vendosjes së tyre. Një 
model i zërit të propozuar, duhet ti jepet Supervizorit për aprovim paraprak 

 
 

 
 
6.5. Rifiniturat e tavaneve 
 
 
6.5.1 Tavan i suvatuar dhe i lyer me bojë 

 
Te përgjithshme: 
 
Te gjitha sipërfaqet që do të suvatohen do të lagen më parë me ujë. Aty ku është e nevojshme ujit do ti 
shtohen materiale te tjera, në menyrë që të garantohet realizimi i suvatimit më së miri. Në çdo rast 
kontraktori është përgjegjës i vetëm për realizimin përfundimtar të punimevë të suvatimit. 

 
Materialet e përdorura: 
Llaç bastard marka-25 sipas pikës 5.1.1 
Llaç bastard marka 1:2 sipas pikës 5.1.1.  

Bojë hidromat ose gëlqere. 

 
Përshkrimi i punës: 
 
Sprucim i tavaneve, me llaç çimentoje të lëngët për përmiresimin e ngjitjes së suvasë dhe 
riforcimin e sipërfaqes të muraturës duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër 
për të bërë plotësisht sprucimin. 
Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaç bastard marka-25 me dozim per 
m2, rërë e larë 0,005m3, llaç bastard (marka 1:2) 0,03m3, çimento (marka 400), 6,6 kg, uje I 
aplikuar në bazë të udhëzimevë të përgatitura në mure e tavane dhe e lëmuar me mistri e 
berdaf, duke perfshirë skelat e shërbimit, si dhe çdo detyrim tjetër për të bëre plotesisht 
suvatimin me cilësi të mirë. 
Lyerje dhe lemim i sipërfaqës së suvatuar të tavanit, bëhet mbas tharjes së llaçit, për tu lyer 
me vonë. 



Lyerje e sipërfaqes me hidromat ose me gëlqere, minimumi me dy shtresa. Ngjyra duhet të 
jetë e bardhë dhe duhet aprovuar nga Supervizori. 

 
         6.6     Rifinitura të ndryshme 

 
6.6.1  Mbrojtëset e këndeve të Mureve 

 
Furnizimi dhe vendosja e mbrojtëseve të këndeve të mureve përshkruhet në specifikimet 
teknike të dhëna nga kontraktori. Ato përbëhen nga material alumini profil L të cilat janë sipas 
standarteve Europiane dhe janë profile të lyera përpara se të vendosen në objekt. Ngjyra e 
tyre do të jetë sipas kërkesës së investitorit (zakonisht përdoret ngjyra e bardhë e emaluar). 
 
Mbrojtëset e këndeve të mureve kanë përmasa: gjatësi 150 cm x 2 cm x 2 cm dhe janë në 
formën e profilit L të zgjedhur. Trashësia e profilit është 2 mm.  
 
Profili në të dy anët e tij mund të jetë me vrima me d= 6-8 mm, të cilat duhen për fiksimin sa 
më të mirë të mbrojtëses në mure. Në këtë rast mbrojtësja vendoset në mure para se të 
bëhet patinimi. Gjatë patinimit të dy anët e profilit të saj mbulohen.   
 
Seksionet e profilit të aluminit do të jenë të lyera me anë të proçesit të pjekjes lacquering.  
 
Ngjitja ndërmjet mbrojtëses dhe murit do të bëhet duke përdorur materiale elastiko plastike të 
posaçëm për këto lloj profilesh alumini. Ngjitja bëhet me anë të një furçe të ashpër, pasi të 
jetë bërë mbyllja dhe suvatimi i çdo të çare të murit. Karakteristikat e ngjitësit kundër 
agjentëve atmosferike duhet të jenë të provuar dhe të çertifikuar nga testimi që prodhuesit 
kryejne për këto mbrojtëse. 
 
Për mbrojtjen e këndeve të mureve mund të përdoren edhe mbrojtëse prej druri pishe të 
mbrojtura me një mbrojtëse speciale druri (llak për materiale druri). Në këtë rast trashësia e 
profilit të tyre duhet të jetë 3-5 mm kurse përmasat do të jenë 150 x 3 x 3 cm. Bashkimi i dy 
shiritave prej druri bëhet me anë të thumbave të vegjël, vendi i të cilëve stukohet më pas. Në 
pjesën e bashkimit të tyre shiritat prej druri duhet të priten, me kënd 45 gradë.  
 
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 
kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i mbrojtëses së këndeve të 
mureve do ti jepet për shqyrtim supervizorit për një aprovim, para se të vendoset në objekt. 
Me kërkesë të veçantë të Supervizorit, mbrojtëset këndore mund të jenë edhe me lartësi deri 
në 2m. 

 
 

 
6.6.4 Mbrojtëse horizontale të mureve (shiritat)  

     
Furnizimi dhe vendosja e mbrojtëseve horitonzale të mureve në klasa e korridore, 
përshkruhet në specifikimet teknike të dhëna nga kontraktori. Ato përbëhen nga material 
dërrase të lyera përpara se të vendosen në objekt. Ngjyra e tyre do të jetë sipas kërkesës së 
investitorit. 
Mbrojtëset e mureve kanë përmasa 10 -15 cm x 2 cm dhe gjatësia është sipas përmasave të 
dhomave.  
Fiksimi bëhet me profil në formë shiriti me trashësi 2 cm ,me vrima me d= 6-8 mm të cilat 
duhen për fiksimi në mure. Profili i fiksohet në mur para se të bëhet patinimi. Gjatë patinimit 
të dy anët e profilit të saj mbulohen.   
Mbrojtëset janë të siguruar me elemente që shërbejnë për vendosjen dhe ankorimin në 
strukturat e murit 
Lartësia e vendosjes së mbrojtësve duhet të jetë në funksion të lartësisë së karrigeve. 



Ngjitja ndërmjet mbrojtëses dhe murit do të bëhet duke përdorur materiale vida dhe elastiko 
plastike për profilet PVC. 
 
Për mbrojtjen e mureve mund të përdoren edhe mbrojtëse prej druri pishe të mbrojtura me 
një shtresë speciale (llak per materiale druri). Në këtë rast trashësia e profilit fiksues të 
shiritave mbrojtës duhet të jetë 3-5 mm. Bashkimi i shiritit prej druri bëhet me anë të 
thumbave të vegjël, vendi i te cilëve stukohet më pas. Në pjesën e bashkimit te tyre profili 
prej druri dhe PVC duhet të priten me kënd 45 gradë.  
 
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 
kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i mbrojtëses së mureve do ti 
jepet për shqyrtim supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt.  

 
            
 
             
7.2.1 Bordura betoni për trotuarë         

  
Trotuarët, rrugët si dhe pjesët e tjera të shtruara prej asfalti, pllakave të betonit ose prej 
ndonjë materiali tjetër duhet që të mbrohen në atë mënyrë, që anëve t’u vendoset nga një 
mbështetëse.  
Bordura mbështetëse duhet të plotësojë kërkesat e lartëpërmendura për të mbajtur 
sipërfaqen e shtruar prej forcave horizontale, të cilat shkaktohen nga lëvizja e forcave 
vertikale, prej makinave, njerëzve, etj. 

 
Një funksion tjetër që u shtohet atyre, është që të drejtojnë ujrat e rrugës. 

 
Bordurat mund të vendosen në të njëjtën lartësi me sipërfaqen e shtruar ose të jenë nga 10 
cm deri në 30 cm më lartë nga rruga sipas nevojës. 

 
Materiali i bordurave duhet të jetë prej betoni ose prej guri. Zgjedhja e tij duhet bërë nga 
arkitekti/Supervizori së bashku me klientin dhe duhet pasur parasysh se materiali i zgjedhur 
luan një rol të veçantë në dekorimin e sipërfaqeve. 

 
 
 

Montimi i bordurave bëhet në këtë mënyrë: 
 

Bordurat duhet të vendosen para se te bëhet shtrimi i sipërfaqes. Për të bërë atë duhet hapur 
një kanal në dhe me dimensionet sipas nevojës. Kanali duhet të jetë të paktën në secilën anë 
nga 10 cm më i madh se bordurat. Në atë futet beton i thatë (i lagur pakë) dhe bordurat 
vendosen mbi atë. Nevoja  e betonit është rreth 0,05 m³ beton. Në secilën anë të bordurave 
duhet vendosur beton në atë mënyrë që ai të fiksohet mirë dhe fortë. 

 
 
 

                   SEKSION 8 PUNIMET ELEKTRIKE 
  

8.1. Specifikime elektrike të veçanta 

8.1.1 Aksesorët (të përgjithshme) 
Aksesorët e instalimeve elektrike do të specifikohen në mënyrë të detajuar në pikat e 
mëposhtme të këtij seksioni.  
Këtu ne po japin kërkesat e përgjithshme dhe kushtet teknike të zbatimit që duhet të 
plotësojnë këta aksesorë dhe në përgjithësi instalimi elektrik. 



 

Instalimi elektrik në përgjithësi duhet të jetë i plotë në të gjitha pikëpamjet (montimi dhe 
materiale) siç është treguar në projekte dhe skica, përshkruar me specifikimet ose udhëzimet 
e projektuesit. 
 
Montimi duhet të përfshijë furnizimin me energji elektrike për të gjitha pajisjet elektrike të 
cilësuara dhe të ofruara, si edhe pajisjet e ofruara dhe të instaluara nga të tjerët. 
 
Pika e furnizimit të pajisjeve duhet të jetë kutia terminale furnizuese në pajim ose aparati i 
afërt mbyllës (izolues)/hapës. 
 
Pozicioni i gjithë pikave nëpër skica është i përafërt dhe duhet konfirmuar nga kontraktuesi 
duke iu referuar skicave të fundit të projektit, për gjithë rregullat e ambienteve të veçanta. 

 
Specifikimi përbën një plotësim të skicave të projektit. Në rast se ka përplasje midis skicave 
dhe specifikimeve, propozuesi (ofruesi) duhet të marrë një sqarim (të shkruar) ose interpretim 
nga projektuesi para se të shtrojë ofertën e tij (tenderin e tij).nëse nuk kërkohet një sqarim i 
tillë, interpretimi i inxhinierit në kantier (vendi i punës) do të jetë përfundimtar. Kontraktuesi 
duhet të vizitojë (kontrollojë) kantierin para se të vlerësojë qëllimin (fushën,sferën) e punës. 

8.1.2 Tela dhe kabllo 

  

Të gjitha telat dhe kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale 
përkatëse dhe çertifikatën e fabrikës. 

 

Telat duhet të jenë përçues të thjeshtë bakri të izoluara (veshura) me shtresë teke PVC për 
tu futur brenda tubave dhe linjave. 

 

Izolimi i telave dhe këllëfi duhet të jenë me izolim të ngjyrosur për të identifikuar fazën dhe 
nulin. 

 

Të gjitha rastet kur kabllot PVC përfundojnë në një panel shpërndarës siguresash, pajisje 
elektrike etj, duhet lënë një sasi kablli të lirshëm për të lejuar në të ardhmen, zhveshjen e 
rilidhjes me terminalet pa shkaktuar tërheqje të tyre. 

 

Kabllot për çdo seksion të instalimit duhet të mbyllen nëpër tuba dhe në sistemin e kutive 
futëse përmbledhëse për atë ndarje të veçantë. Kabllot duhet të instalohen duke përdorur 
sistemin “lak” 

 

Zhveshja e izolimit në kabllot e izoluara me PVC duhet të kryhet duke përdorur një vegël të 
përshtatshme për zhveshjen, dhe jo një thikë. 



 

Telat duhet të jenë të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për përçuesit e 
neutrit, Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e kuqe/blu dhe e 
verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtët përçues 
fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë furnizimi për të gjithë 
instalimet. 

 

Të gjitha kabllot tek duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të kenë në anë etiketën dhe 
vulën e prodhuesit ose prova të tjera të origjinës dhe kontraktuesi duhet të marrë çertifikatat e 
testeve të përhershme të prodhuesit kundrejt një urdhri të dhënë, n.q.s kërkohet nga 
inxhinieri. 
Numri i kabllove që duhen instaluar në tuba duhet të jetë aq sa të lejojë futjen e lehtë pa 
dëme të kabllove dhe nuk duhet të zërë në asnjë rrethanë më shumë se 40% të hapësirës. 
Instalimi duhet të përputhet me KTZ në Shqipëri. 

  
 

8.1.3 Kabllo fleksibël  (me disa tela shumëfijësh për çdo tel)  

 

Të gjitha kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse dhe 
çertifikatën e fabrikës. 

 

Izolimi PVC i kabllove duhet të durojë 600/1000 V, shumëtelësh ose me tel tek me përçues të 
thjeshtë prej bakri të temperuar të izoluara me PVC dhe me një këllëf PVC je përfundimtar të 
sipërm. 

 

Të gjithë kabllot e futur nëpër tuba duhet të jenë të izoluara me polivinil klorid dhe me 
përçueshmëri të lartë.  

 

Kabllot fleksibël janë të përbërë nga tela shumëfijësh dhe në varësi të tyre kemi:  
 Kabllo me 3 tela, 1 fazë, 1 nul, 1 toka (për sistemin njëfazor) 
 Kabllo me 4 tela, 3 Faza dhe 1 nul (për sistemin  trefazor pa tokëzim) 
 Kabllo me 5 tela, 3 faza, 1 nul dhe 1 toka (përsistemin trefazor me tokëzim) 

 

Kabllot fleksibël duhet ti kenë telat të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për 
përçuesit e neutrit, Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e 
kuqe/blu dhe e verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të 
njëjtët përçues fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë furnizimi 
për të gjithë instalimet. 
Asnjë kabëll me seksion më të vogël se 2.5 mm² s’duhet të përdoret me instalim vetëm nëse 
përmendet në veçanti. Përçuesit e tokës duhet të kenë një masë minimale të kërkuar nga 
rregullorja. 

8.1.4 Kanalet dhe aksesorët 



 

Instalime elektrike mund të bëhen në dy mënyra: 
 Nën suva të futura në tuba PVC fleksibël 
 Mbi suva në kanaleta PVC (trajtohet në pikën 8.1.7) 

 

Aksesorët e instalimeve nën suva janë: 
 Tubat fleksibël PVC të dimensioneve të ndryshme në varësi të dimensionit 

dhe të numrit të telave që do të futen në të 
 Kutitë shpërndarëse (trajtohen në pikën 8.1.5) 
 Kutitë për fiksimin e prizave ose të çelësave (trajtohen në 8.1.13 dhe 8.1.14) 

Të gjitha këto vendosen para se të bëhet suvatimi.                                                                                              

Për kryerjen e instalimeve elektrike të futura nën suva duhet të ndiqet rradha e punës si më 
poshtë: 

 Hapja e kanaleve në mur më dimension të tillë që të vendoset lirshëm tubi 
fleksibël dhe me thellësi të tillë që të mos dalë mbi nivelin e suvasë 
përfundimtare. 

 Vendosen tubat fleksibël dhe kutitë prej PVC të cilët provizorisht fiksohen me 
allçi (më vonë mbyllen kanalet me llaç suvatimi)  

 Pasi është kryer suvatimi, futen telat ose kabllot, me anë të udhëzuesit të 
tyre, të cilat duhet të hyjnë lirshëm dhe të lihet në të dy krahët një sasi e 
mjaftueshme për kryerjen e lidhjeve dhe montimeve. 

   

Tubat fleksibël duhet të jenë të tipit DL 44 Range (NF Range) për korridoret dhe /ose i tipit DL 
50 Range (BR PVC Range) për dhoma të prodhuara nga GEWISS-ITALY ose pranohet një 
tjetër i ngjashëm sipas standarteve përkatëse të mëposhtme: 

 
 Përputhja me standartet: CEI 23-32. 
 Materiali PVC. 
 (Rezistenca) Qëndrueshmëria e izolimit: 100 MΩ 
 Shkalla IP:IP40 
 Qëndrueshmëria ndaj goditjeve:IK08 
 Temperatura e instaluar: -5/60 gradë celsius 

 

Kanalet dhe vendosja e tubave fleksibël PVC duhet të bëhet në distancë 0.4 m më poshtë 
nga niveli I tavanit në vijë të drejtë horizontale dhe zbritjet për çelësa ose prizat të bëhen 
vertikale të drejta dhe jo me kënd ose në formë harku.  
 

8.1.5 Kutitë shpërndarëse 
Kutitë shpërndarëse në varësi të sistemit që do të përdoret janë për nën suvatim ose mbi 
suvatim kështu që mënyra e fiksimit të tyre është ose me allçi ose me anë të vidave me upa. 
Materiali dhe karakteristikat teknike të tyre janë njëlloj si për tubat fleksibël të përshkruara në 
pikën 8.1.4. 
Përmasat e kutive shpërndarëse variojnë sipas rastit dhe nevojës. Ato janë në formë 
rrëthore, katrore ose drejtkëndëshe dhe kapakët e tyre mbyllës janë me ngjyra të ndryshme. 



E rëndësishme është që lidhja e telave/kabllove brenda në kutitë shpërndarëse të realizohet 
me anë të klemeve bashkuese ose fundore.  

8.1.6 Lidhjet fleksible 
Lidhjet fleksible përdoren zakonisht në laboratorë dhe konsistojnë në atë që linja elektrike 
shkon deri në afërsi të pajisjes me fund kuti shpërndarëse dhe prej aty deri në pajisjen që do 
të lidhet përdoret një lidhje fleksible jashtë murit. Për këtë duhet që dalja e kabllit nga kutia 
shpërndarëse të jetë stabile, e izoluar dhe brenda kushteve teknike. Kablli vetë të jetë i 
izoluar me dy shtresa izolimi dhe të futet në tuba flëksibël. Lidhja e tij më pajisjen të bëhet në 
morseterinë e saj.   

8.1.7 Sistemi i kanalinave 

Sistemi i kanalinave është shumë I përdorshëm sidomos në rikonstruksione kur sistemi I 
vjetër elektrik duhet të nxirret komplet jashtë pune dhe duhet të instalohet një i ri pa dëmtuar 
suvatimin ose dhe në ndërtime me materiale të zmontueshme.    
Sistemi i kanalinave ashtu si sistemi nën suva me tuba fleksibël duhet të plotësojë të gjitha 
kushtet teknike të instalimeve elektrike të përshkruara në pikën 8.1.4. 

Sistemet e kanalinave duhet të jenë të serisë NP 40/42 të prodhuara nga GEWISS-ITALY 
ose pranohet një tjetër i ngjashëm sipas standarteve përkatëse. 
Sistemi i kanalinave përbëhet nga aksesorët e tij si:  

 Kanalet me dimensione të ndryshme, në varësi të numrit të telave/kabllove, 
prizave, çelësave etj., që do të instalohen në të, gjatësia 2 m  

 Këndorët (shërbejnë për formimin e këndeve në instalime) të cilat janë në varësi 
të kanalit që po shtrihet 

 Devijuesit në formë T 

 Kutitë shpërndarëse të dimensioneve të ndryshme 

Montimi i kanalinave bëhet me anë të vidave, dhe vendoset 0.4 m nën nivelin e tavanit, për 
rrjetin shpërndarës dhe në lartësinë e prizave/çelësave për montimin e tyre. 

8.1.8 Llampat dhe ndriçuesit 

 

Pozicioni i ndriçuesve duhet të jetë si ai i treguar në projekt skicën e Inxinierit Elektrik. 

Instalimi i ndriçimit do kryhet duke përdorur kabllot e izolimit PVC, tipi NYN, që kalojnë 
brenda tubit fleksibël PVC, në përgjithësi të fshehura brenda suvasë së ndërtesës ose në 
kanaleta kur përdoret sistemi i kanalinave. 

Kabllot duhet të jenë në seksion minimal 1.5 mm², për t’u përshtatur me ngarkesën e qarkut, 
tolerancës së duhur, të bërë për të siguruar limitin e rënies se voltazhit për nënqarqet 
përfundimtare. Ne të gjitha rastët një tel togëzues i ndarë duhet instaluar. Nuk vendosen më 
shumë se tre ndriçues në të njëjtin tub. Ndriçuesit duhen fiksuar me siguri në tavanin 
ambienteve, të varur ose direkt në sipërfaqen e tavanit sipas llojit të ndriçuesit dhe të 
rekomandimit të dhëna nga prodhuesi. (Neonët bashkë me llampat do vendosen nga 
kontraktuesi). 

Gjatë gjithë pjesëve të tavaneve të varur, ku duhen instaluar neonët, lidhjet përfundimtare te 
çdo neoni duhen bërë me anë të një kablli fleksibël tre fijësh, me cilësi të përshtatshme për të 
duruar nxehtësinë, nëpërmjet një rozete me fisha, lidhur me kutinë ose linjëzimin e kabllove. 



Karakteristikat e pamjes dhe shpërndarjes së dritës së gjithë neonëve duhen plotësuar në 
përputhje me informacionin e detajuar dhënë në këtë specifikim. Projektimi dhe ndërtimi i 
neonëve duhet të jetë i tillë, që globat dhe mbajtësat nuk janë subjektet e temperaturës së 
tepërt, të rrjedhjes së vazhdueshme të temperaturës, për të cilën ato janë projektuar.  

 

8.1.9 Llampat fluoreshente 

 

Llampat. 

 

Të gjithë ndriçuesit neonë duhet të jenë të tipit me katodë të nxehtë, përjashto zonat ku 
tensioni nuk sigurohet. 

Për përdorim të përgjithshëm karakteristikat janë si më poshtë dhe gjithë llampat duhet të 
kenë produkte të barabarta me ato në tabelë.Gjith llampat duhet të kenë ngjyra të 
njëjta,duhet të jenë të paketuara në zarfe vëllimesh jo më pak se sa janë kërkuar nga tabela 
e mëposhtme: 

 

                  Karakteristikat 

 

Gjatësia 
nominale mm 

Wattazhi 

(Watt) 

Fluksi i ndriçimit pas 2000 
orësh 

Ngjyra temp Diametri i llampës 
mm 

1500 58 4500 E bardhë 26 

1200 36 2800 3600 26 

600 18 1100 Degrees 26 

300  8 420 K 26 

 
8.1.10 Çelësat e ndriçimit 

 

Vendodhja e çelësave të ndriçimit tregohet sipas projektit dhe skicave të bëra nga inxinieri 
elektrik projektues. 

Në përgjithësi çelësat e ndriçimit gjatë gjithë ndërtesës duhet të jenë të përshtatshme për 
montim të rrafshët (nën suvatim). Për njësitë e çelësave të rrafshët brenda ndërtesës duhet 
një tjetër i ngjashëm si më poshtë: 

Playbus Rangë GW 30011,1P-16A, ngjyra sipas arkitektit. Çelësat duhet të jenë të tipit të 
ndërprerjes së ndadaltë “quick make slowbreak” të projektuara për kontrollin e rrjetit AC. 
Duhet të kenë një shkallë minimale prej 10 amper. 



Çelsat mund të jenë të tipit “broad rocker”, për të dhënë njësi të fishuara çelësash që 
nevojitet deri sa të ndryshohet specifikimi. Çelësat duhen të montuara në një rrjet elektrik për 
të siguruar, shtrirjen e duhur, kur kutitë e kabllove metalike të përputhen rrafsh me suvatimin 
e murit . 

Çelësat mund të jenë edhe të tillë që mund të montohen mbi sipërfaqen e suvatuar. Këta lloj 
çelësash janë shumë të përdorshëm në ato raste kur sistemi i shpërndarjes elektrike është 
më kanalina. Gjithashtu rekomandohet edhe në dhomat e punës me dru me metal, si dhe në 
dhomat e transformatorit e të gjeneratorit.  

Çelësat sipas vendit ku do të përdoren dhe mënyrës së takim-stakimit i ndajmë: 
 Çelësa një polësh 
 Çelësa dy polësh 
 Çelësa deviat 
 Çelësa me llampë sinjalizimi me stakim kohor 

 

Çelësat një polësh përdoren zakonisht në ambiente të vogla ku kemi një numër të vogël (1 
ose 2) ndriçuesish. 

Çelësat dy polësh përdoren zakonisht në ato ambiente ku kemi një numër të madh 
ndriçuesish të cilët mund të takohen edhe në mënyrë të pjesshme psh. Nëpër klasa, ku janë 
dy rreshta me ndriçues, mund të ndizen të alternuar vetëm njëri rresht ose të dy njëkohësisht. 

Çelësat deviat janë të përdorshën në ato ambiente ku kemi dy hyrje/dalje, pasi ata takojnë 
ndriçuesit në njërën hyrje/dalje dhe mund të stakojnë në hyrjen/daljen tjetër, ose mund të 
përdoren nëpër korridore. 

Çelësat me llampë sinjalizimi me stakim kohor janë të përdorshëm nëpër shkallë, nëpër 
korridore etj. 

 
 
8.1.11 Prizat 

 

Një sistem i kompletuar me njësi prizash duhet siguruar sipas projektit dhe skicave të bëra 
nga inxinieri elektrik projektues. 

 

Të gjitha prizat që do të montohen në shkolla/kopshte duhet të jenë të tipit me tokëzim dhe 
me mbrojtje ndaj fëmijëve. 

Prizat ashtu si edhe çelësat mund të jenë të tipit që montohen nën suvatim ose mbi suvatim. 

 

Prizat i ndajmë sipas detyrës që do të kryejnë në: 
 Priza tensioni njëfazore, dy fazore ose trefazore 

Gjithë prizat, derisa të bëhet një tjetër specifikim, duhet të jenë të tipit 16 amper 2-pin dhe të 
dala në sipërfaqe. Ato duhet të kenë montim rafsh duhet të kenë një ngjyrë që të shkojë më 
paftat e çelësave të ndriçimit. 



 

Gjithë prizat duhet të jenë një tip i ngjashëm i specifikuar si më poshtë: 

Playbus Range, me ndarës sigurie 250v, 2P-16A. 

Playbus Range, me ndarës sigurie 250v, 2P-16A. 

 

Gjithashtu aksesorë të tjerë elektrikë si butonat shtypës, kutitë e montimit të rrafshëta etj 
duhet të jenë sipas katalogut të përgjithshëm të 2000 GEWISS ose pranohen të tjerë të 
ngjashëm. 

Prizat dy dhe trefazore janë të përdorshme vetëm në laboratorët ose në punishtet dhe 
rekomandohen të jenë të tipit mbi suvatim . 

 

Priza trefazore e mësipërme është 16 A, 380 V me tokëzim pra kablli që furnizon atë është 5 
dejesh 2.5 mm ². Në rast se parashikohet përdorimi I pajisjeve ose makinerive trefazore më 
të fuqishme atëherë në bazë të fuqisë së pajisjes inxinieri elektrik duhet të llogaritë 
dimensionin e kabllit të furnizimit dhe Amperaxhin e prizës. 

Prizat e telefonisë dhe të sistemit LAN janë të njëjta dhe janë trajtuar më hollësisht në pikën 
8.6 dhë në pikën 8.7. 

 
8.2.3 Kutitë e çelësave automatë   

Kutitë e çelësave automatë janë panele elektrike për ambiente të veçanta, njëlloj si panelet e 
kateve, me ndryshimin që numri i elementeve është i reduktuar.  
Këto kuti përdoren zakonisht në ambientet e banjo-dusheve, në laboratorët e ndryshëm të 
shkollës, në sallat e koferencave etj. 
Në ambientet e banjo-dusheve në të cilat janë montuar edhe boilerë, duhet që patjetër të 
vendosen këto kuti dhe në përbërje të tyre të jetë një rele diferenciale, si dhe automatë të 
veçantë për çdo boiler dhe për ndriçimin.  
Montimi i kutive mbi suvatim bëhet me anë të vidave me upa, ndërsa ato nën suvatim 
fiksohen me allçi e suvatim dhe s’duhet të dalin mbi nivelin e suvatimit. 

 
8.2.4 Siguresat (automatet) 

 
Siguresat (Automatet) jane ndarës qarku, të cilat veprojnë në mënyrë automatike në raste 
mbingarkesash dhe e hapin qarkun duke i ndërprerë tensionin ngarkesës. Për këtë në 
përzgjedhjen e amperazhit të automatëve duhet të merret parasysh ngarkesa që ai mbron. 
Automatët që përdoren në ambientet publike janë manjetotermik dhe me mbrojtje 
diferenciale.  
Automatët janë njësi mbrojtje nga mbingarkesat. Ato vendosen në kutitë e çelësave 
automatë, në panelët e kateve dhe në panelin kryesor të TU.  
Automatët sipas numrit të fazave që ato mbrojnë i ndajmë në: një fazor dhe në trefazor. 
Sipas amperazhit I ndajmë: 6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A 
Automatët i ndajmë sipas numrit të poleve: një polësh, dy polësh, tre polësh dhe katër 
polësh. 

  



 
9.2.2  Rakorderitë për tubat e ujit të pijshëm   

 
Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike PPR 
(Polipropilen Random), rakorderitë përkatëse duhet të jenë PPR të cilat plotësojnë kërkesat e 
cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin) ndërsa 
në tubat xingato rakorderitë janë xingatoje. 
 
Rakorderitë që përdoren në këto linja janë:  
 

 Brrylat të thjeshtë me 45 gradë dhe 90 gradë  
 Brryla me fileto metalike të tipit femër dhe mashkull;  
 Tridegëshat të thjeshtë dhe me fileto; 
 Katërdegësha (Kryqe) 
 Bashkues të thjeshtë 
 Bashkues me fileto metalike tip femër dhe tip mashkull; 
 Reduksionet e ndryshme; 
 Rakorderi tip hollandez; 
 Mbështetëse; 
 Kaluesa; 
 Kompensator tip omega; 
 Tapa.  

 
Llojet e rakorderive që do të përdoren për çdo rast duhet të jepen nga projektuesi në 
Vizatimet teknike.  
 
 
Rakorderitë që do të përdoren për furnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë perfekte 
ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta 
riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe rezistencë 
ndaj ujit të ngrohtë. 
 
Vetitë e rakorderive PPR duhet të jenë si më poshtë: 
 
 
 

 Densiteti i materialit PPR   0,9 g/cm3 
 Pika e ngjitjes     146 gradë celsius 
 Konduktiviteti termik në 20 gradë  0,23 W/m.K 
 Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K 
 Moduli i elasticitetit në 20 gradë  670 N/mm2 
 Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm2 
 Sforcimi i thyerjes në 20 gradë  35 N/mm2 

 
Diametri dhe spesori duhet t’i përshtaten tubave përkatës dhe të jenë sipas të dhënave në 
vizatimet teknike dhe kushteve teknike (spesori i rakorderive duhet të jetë i tillë që të 
përballojë 1,5 herë të presionit të punës së tubave). Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të 
rakorderive (brryla, tridegësh, bashkues, reduksione, etj), presionin, emrin e prodhuesit, 
standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo copë. 
 
Rakorderitë PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet 
përkatëse të saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton një lidhje të sigurtë, 
homogjene dhe jetëgjatë. Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë 
këtij proçesi, prerja e tubave, ngrohja e tyre dhe e rakorderive përkatëse PPR bëhet me 
pajisje të posaçme ngjitjeje.  
 



Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion bëhet si më poshtë: 
 

 Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për 
diametrat e përcaktuara të tubave; 

 
 Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet 

llampa e ndezjes si dhe llampa e punës 
 

 Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius 
 

 Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv. 
 

 Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre. 
 

 Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave dhe rakorderisë së 
duhur. Koha e ngrohjes, e proçesit të saldimit dhe e ftohjes jepet në 
tabelat përkatëse të mëposhtme të aparatit të saldimit. 

       
Diametri i 
jashtëm i tubit 
në mm 

Koha e ngrohjes 
Në sekonda 

Koha e proçesit të 
ngjitjes në sek. 

Koha e ftohjes 
në minuta 

16 mm (1/2") 5 4 2 
20 mm (3/4") 5 4 2 
25 mm (1") 7 4 2 
32 mm(1.1/4") 8 6 4 
40 mm(1.1/2") 12 6 4 
50 mm(1.3/4") 18 6 4 
63 mm (2") 24 8 6 

 
 Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia përkatëse në 

anën    
tjetër të pajisjes. Fundet përkatëse të tubit dhe rakorderisë përkatëse, 
pasi lihen të ngrohen, siç është treguar në tabelë, bashkohen në gjendjen 
e nxehur që janë dhe lihen të ftohen për pak minuta (shih tabelën). Duhet 
të kihet parasysh që për diametra të ndryshëm ka kohë të ndryshme për 
ngrohjen, saldimin dhe ftohjen. 

  
Kur përdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre me rakorderitë përkatëse bëhet me filetim. 
Rakorderitë në këtë rast janë të gjitha metalike me filetim. Gjatë bashkimit, pjesa e filetuar 
duhet të mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë për të mos patur 
rrjedhje.  
  
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 
kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.  
 
Një model i rakorderisë së duhur që do të përdoret me tubat e furnizimit me ujë, së bashku 
me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së 
tubave do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. 
Supervizori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike- termike të tyre, 
rrjedhje të mundshme, si dhe presionin që durojnë pas instalimit (Testi i presionit bëhet me 
1.5 herë të presionit të punës). 

 
9.2.3  Saraçineskat për ujin e pijshëm   

 
Saraçineskat janë pajisje të veçanta që do të përdoren për kontrollin e rrjedhjes në tubacionet 
e ujit. Me anë të saraçineskave mund të ndryshohet madhësia e prurjes që i jepet pjesës 



tjetër të tubit ose ndërprerjen e plotë të rrjedhjes. Saraçineskat mund të jenë me material 
bronxi, gize ose PPR. Ato janë të tipit me sferë ose me porte, me bashkim, me filetim ose me 
fllanxha. 
Saraçineskat sipas mënyrës së bashkimit me tubat I ndajmë në lloje: me fllanxhë dhe me 
fileto.  
 
Saraçineskat përbëhen prej pjesëve të mëposhtme: 
 

 Trupi cilindrik prej gize ose bronxi. Në këtë trup duhet të fiksohen fllanxhat 
përkatëse, të cilat shërbejnë për lidhjen e saraçineskës me tubacionin e rrjetit. 

 Disku ose sfera i cili duhet të sigurojë mbylljen dhe hapjen e saraçineskës. Ato 
janë me material çeliku ose bronxi dhe duhet të jenë rezistente ndaj korrozionit, 
goditjeve mekanike, etj   

 Volanti apo leva, e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose 
mbylljen e diskut nëpërmjet lëvizjes vertikale rrotulluese.  

 Kapaku i i saraçineskës, i cili lidhet me anë të bullonave dhe dadove me trupin 
cilindrik të saraçineskës ose me filetim. 

 
Në vendin e bashkimit të saraçineskës me tubat duhet të vendosen guaino gome në tipet me 
fllanxha ose fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë, për ato me fileto, për të mos patur 
rrjedhje të ujit.  
 
Saraçineskat që përdoren në një linjë ujësjellësi duhet të përballojnë një presion 1,5 herë më 
tepër se presioni I punës. Ato duhet të përballojnë një presion minimal prej 10 atm.  
 
Saraçineskat duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë ndaj 
agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshtë riparimi dhe transporti, jetëgjatësi mbi 
25 vjeçare dhe qëndrueshmëri ndaj goditjeve mekanike. 

   
Në raste të veçanta me kërkese të projektit ose të supervizorit përdoren edhe kundravalvolat 
që janë saraçineska të cilat lejojnë lëvizjen e ujit vetëm në një drejtim. Këto duhet të 
vendosen në tubin e thithjes së pompave apo në tubin e dërgimit të tyre. Gjithashtu ato mund 
të vendosen në hyrje të çdo ndërtese për të bërë bllokimin e ujit që futet.  
 
Ato janë të tipit me porte, e cila me anë të një çerniere hapet vetëm në një drejtim. Në rast se 
uji rrjedh në drejtim të kundërt me atë që kërkohet, bëhet mbyllja e saj me anë të çernierës.   
  
Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike PPR 
(Polipropilen Random), saraçineskat përkatëse mund të jenë PPR, të cilat plotësojnë 
kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe 
testimin). 
 
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 
kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit.  
 
Një model i saraçineskës që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e 
origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë do t’i jepet për shqyrtim Supervizorit për një 
aprovim para se të vendoset në objekt. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të 
dhënat fizike - mekanike- termike të tyre, rrjedhje të mundshme si dhe presionin që durojnë 
pas instalimit (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit të punës). 

 
 
 9.2.4  Depozitat e ujit 

 
Për të siguruar presionin e nevojshëm dhe sasinë e duhur të ujit gjatë gjithë ditës, në një 
ndërtesë duhet të vendosen depozita ose pompa uji.  



Volumi i tyre dhe specifikimet e tjera teknike në lidhje me sasinë dhe presionin e duhur jepen 
nga projektuesi në funksion të kërkesave ditore për konsum të ujit.  
 
Volumi i Depozitës së ujit përcaktohet me anë të formulave përkatëse në varësi të skemës së 
përcaktuar në projekt. 
 

a- Në rastin kur në ndërtesë vendoset vetëm Depozita e ujit formula e llogaritjes së 
volumit do të jetë: 
 

V = (0,5-0,8) x Qd 
ku Qd është prurja ditore e shprehur në m³ 
 

b- Në rastin kur në ndërtesë vendoset Depozita e ujit dhe pompë, formula e llogaritjes 
së volumit do të jetë: 
 

V = (0,2-0,3) x Qd 
ku Qd është prurja ditore e shprehur në m³ 

 
Vëllimi i Depozitës së ujit kur vendoset në pjesën e sipërme të ndërtësës në çdo rast nuk 
duhet të jetë më tepër se 3 m³.  
 
Në depozitat e ujit për ndërtesa që kanë kërkesa të veçanta për mbrojtjen kundër zjarrit duhet 
të mbahet një rezervë e paprekshme që të furnizojë për 10 minuta hidrantet e brendshme të 
shuarjes së zjarrit. 
 
Depozitat e ujit duhet të jenë me llamarinë të zinkuar, plastikë ose me çelik inoksi. Forma e 
tyre mund të jetë drejtkëndëshe ose rrethore në varësi të vendit ku do të montohen dhe 
kërkesave të projektit. Trashësia e materialit të depozitës llogaritet në varësi të volumit të 
rezervuarit dhe formës së tij por gjithmonë duhet të jetë jo më pak se 1 mm.  
 
Pjesët përbërëse të Depozitës së ujit duhet të jenë si më poshtë: 

 
1- Tubi i ushqimit i pajisur me galexhantin notues 
2- Tubi i shpërndarjes i cili mund të lidhet me tubin e ushqimit duke vendosur para 

lidhjes një kundërvalvol. 
3- Tubi kapërderdhës (tepërplotësi)  që lidhet me depozitën në nivel jo më poshtë se 

150 mm nga mbulesa e saj zgjatet deri në pikën e shkarkimit 
4- Tubi shkarkimit duhet të jetë i pajisur me ventil saraçineske dhe vendoset në pikën e 

poshtme të rezervuarit 
5- Tubi i sinjalizimit (kur kërkohet nga supervisori) që lidhet 20 - 30 mm më poshtë nga 

tubi kapërderdhës 
6- Galexhanti notues 
7- Kazani i mbajtjes së ujit 

 
 
Diametrat dhe gjatësitë e tubave të mësipërm të cilat janë në varësi të volumit të ujit të 
depozitës dhe mënyrës së lidhjes me rrjetin e brendshëm të ujësjellësit, jepen në vizatimet 
teknike përkatëse. Të gjithë tubat mund të jenë prej çeliku të zinkuar, kur përdoren depozita 
metalike dhe plastike në rast të përdorimit të Depozitave plastike.  
 
Depozitat e ujit duhet të vendosen në pjesë të veçanta të ndërtesës. Në funksion të skemës 
së zgjedhur nga projektuesi ato mund të vendosen në bodrumin e ndërtesës ose mbi tavanin 
e katit të sipërm. Ato vendosen mbi binarë druri të lidhur me fletë llamarine 2 mm, binarët 
sigurojnë mbrojtjen e soletës nga lagështia, që krijohet prej kondensimit të ujit në sipërfaqet e 
depozitës ose prej rrjedhjeve të mundshme të depozitës. 
 



Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e Depozitës së ujit në objekt, duhet të 
bëhen dhe sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një katalog me të dhënat 
teknike të saj, çertifikata e cilësisë, origjinës së materialit, garancia minimale prej 1 vit dhe 
çertifikata e testimit të bërë nga prodhuesi, do t’i jepet për shqyrtim supervizorit për një 
aprovim para se të vendoset në objekt.  

 
 

 
9.3.1  Tubat e shkarkimit 

 
Për shkarkimet e ujrave do të përdoren tuba plastike PVC që plotësojnë të gjitha kërkesat e 
cilësisë sipas standartit ISO 4427 dhe prEN 12201. 
 
Këto tuba duhet të sigurojnë rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj 
agjentëve kimike, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi, transporti dhe lidhje, ngjitje të 
thjeshtë dhe të shpejtë. 
 
Përmasat e tubave do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të ndotur, shpejtësisë së 
lëvizjes dhe shkallës së mbushjes së tyre. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të 
merret 1-2 m/sek kurse shkalla e mbushjes duhet të jetë 0,5 - 0,8 e seksionit të tubit.    
 
Gjatësia e tubave duhet të jetë 6-10 m kurse diametri dhe spesori duhet të jenë sipas të 
dhënave në vizatimet teknike. Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të tubit, presionin, emrin e 
prodhuesit, standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo 
tub. 
 
Tubat e shkarkimit duhet të vendosen në të gjithë lartësinë e ndërtesës, në formën e 
kollonave, në ato nyje sanitare ku aparatet janë më të grupuara dhe mundësisht sa më afër 
atyre nyjeve që mbledhin me shumë ujëra të ndotura dhe ndotje më të mëdha. Tubat e 
shkarkimit lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh në çdo kat me anë të tubave të 
dërgimit. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit duhet të bëhet me tridegëshe të 
pjerrëta nën një kënd 45 ose 60 gradë. Uk këshillohet lidhja e tubave në kënd 90 gradë. 
Tubat e dërgimit mund të shtrohen anës mureve, mbi ose nën soletë duke mbajtur parasysh 
kushtet e caktuara për montimin e rrjetit të brëndshëm të kanalizimeve. Tubat e dërgimit 
duhet të jenë tuba PVC me të njëjtat karakteristika teknike të dhëna më sipër. Gjatësia e 
këtyre tubave nuk duhet të jetë më tepër se 10 m. Diametri i tyre do të jetë në funksion të 
daljeve të pajisjeve sanitare që janë vendosur.  
 
Për të pakësuar numrin e kollonave duhet që pajisjet sanitare të grupohen dhe të vendosen 
njëri mbi tjetrin nga kati në kat të ndërtesës. Çdo kollonë vertikale e shkarkimit pajiset me 
pika kontrolli të cilat duhet të vendosen në çdo dy katë duke filluar nga pjesa e poshtme e 
kollonës. Diametri i kollonave të shkarkimit merret i njëjtë për të gjithë lartësinë e ndërtesës 
dhe në asnjë mënyrë më i vogël se tubi më i madh i dërgimit të ujrave të ndotura që lidhet me 
të. Nuk lejohet përdorimi i tubave të shkarkimit me diametër më të vogël se 50 mm.  
     
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas 
kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e tubave të shkarkimit duhet të 
bëhen me mastik të përshtatshëm për tuba PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. Kur 
toka në dyshemenë e katit përdhe është e dobët, tubacionet e shkarkimit duhet të vendosen 
në kanal betoni ose tulle. 
 
Provat hidraulike bëhen me presion provë 25% më të lartë se presioni i punës. Ato bëhen për 
të parë qëndrueshmërinë e rrjetit, si dhe rrjedhjet e mundshme që mund të ndodhin në 
tabacionet. 
 



Një model i tubit PVC që do të përdoret sëbashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e 
origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do ti jepet për shqyrtim 
Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervisori mund të bëjë testime 
plotësuese për të dhënat fizike - mekanike të tubave dhe të materialit ngjitës të tyre. 
 
 
 
 

9.3.2  Rakorderitë për tubat e shkarkimit të ujrave  
 
Për lidhjen e tubave të shkarkimit me njëri tjetrin si dhe me pajsijet sanitare apo grupet e tyre 
do të përdoren rakorderitë përkatëse me material plastik PVC, që plotësojnë të gjitha 
kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 4427 dhe prEN 12201. 
 
Këto rakoredri (pjesë bashkuese) duhet të sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të 
lartë ndaj agjentëve kimike, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi, transporti dhe lidhje, 
ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë. 
 
Përmasat (diametri) e tyre do të jenë ne funksion të sasisë llogaritëse të ujit të ndotur, llojit të 
pajisjeve sanitare, shpejtësisë së lëvizjes së ujit dhe diametrave të tubave përkatës. Gjatë 
llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes së ujit duhet të merret 1-2 m/sek kurse shkalla e mbushjes 
do të jetë 0,5-0,8 e seksionit të tubit.    
 
Diametri dhe spesori i tyre duhet të jenë sipas të dhënave në vizatimet teknike. Të dhënat 
mbi diametrin e jashtëm, gjatësitë, presionin, emrin e prodhuesit, standartit që i referohen, viti 
i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo rakorderi. 
 
Rakorderitë e bashkimit të tubave duhet të montohen në të gjithë vendet ku bëhet bashkimi 
me tubat e dërgimit të ujrave të ndotura. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit, 
duhet të bëhet me tridegëshe të pjerrëta ose brryla të thjështë nën një kënd 45 ose 60 gradë.  
 
Rakorderitë e bashkimit duhet të jenë tuba PVC me të njëjtat karakteristika teknike të dhëna 
më sipër. Gjatësia e tyre duhet të jetë sipas kërkësave të projektit. Diametri i tyre do të jetë 
në funksion të daljeve të pajisjeve sanitare që janë vendosur.  
 
Diametri i rakorderive duhet të jetë i njëjtë me diametrin e tubit të shkarkimit ku do të lidhet 
dhe në asnjë mënyrë më i vogël se tubi më i madh i dërgimit të ujrave të ndotura që lidhet me 
të. Në rastet e ndryshimit të diametrit të tubave të shkarkimit dhe të dërgimit, rakorderitë 
duhet t’i përshtaten secilit prej tyre.   
     
Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhën sipas 
kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e rakorderive me tubat e 
shkarkimit, bëhen me mastik të përshtatshëm për tuba PVC i rekomanduar nga prodhuesi i 
tubave.  
 
Një model i rakorderive përkatëse PVC që do të përdoret, së bashku me çertifikatën e 
cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do ti jepet 
për shqyrtim supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. Me kërkesë të 
veçantë të Supervizorit, mund të bëhen testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike të 
tubave dhe të materialit ngjitës të tyre. 

9.3.5  Izolimi i tubave   
 

Per te siguruar mosrrjedhjen e ujrave neper muret apo dyshemete e ndertesave duhet te 
merren masa te forta per izolimin e tubave. Izolimi i tubave behet per keto arsye. Tubat 
izolohen edhe per t’u mbrojtur nga korrozioni 
 



 Per të eliminuar rrjedhjen në bashkimet e tubave me rakorderitë. Në këtë rast 
duhet të bëhet izolimi i tyre me fije lini dhe me material plastik të përcaktuar nga 
prodhuesi. Materiali izolues vendoset me kujdes nëpër filetot e tubit dhe të 
rakorderisë përkatëse dhe lyhet me bojë kundra ndryshkut, përpara se të bëhet 
filetimi i të dy pjesëve.  

 
Në rastet e përdorimit të tubave me material PPR, ky izolim sigurohet me anë të 
ngjitjes që është përshkruar në zërin 94.  

 
Në rastet e përdorimit të tubave të tipit me fllanxha në bashkimet e tyre përdoret 
guanicion gome ose amianti i cili vendoset ndërmjet fllanxhave të tyre.  
 
Në të gjitha rastet e përmendura më sipër duhet të bëhen provat për rrjedhje në 
presion provë të barabartë me 1,5 herë të presionit të punës.  
 
 Për të eliminuar lagien e mureve apo të dyshemeve nga kondensimi i ujrave 

gjatë ngrohjes ose ftohjes së tubave, këta mbështillen me anë të një pëlhure të 
thjeshtë ose me material të gomuar.  

 
 Për të mbrojtur tubat nga ndryshku 

 
 

Izolimi i tubave duhet të sigurojë moslagien e mureve, mosrrjedhje të ujit në zonat e 
bashkimit të tyre dhe rezistencë të tubit ndaj korrozionit dhe ndryshkut.  
 
Në rast se në projekt kërkohet izolimi i tubave me bitum ajo duhet të bëhet sipas standarteve 
teknike dhe kërkesave të supervizorit. Përshkrimi i mënyrës së izolimit me bitum jepet ne 
projekt (mënyra e lyerjes me prajmer, shtresat e izolimit me bitum, lloji i bitumit dhe materiali i 
izolimit.   
 
Të gjitha punët e lidhura me izolimin e tubave duhet të bëhen sipas kërkesave teknike te 
supervizorit dhe të projektit.  
 
 
 

 
9.4  Kullimi i ujrave të shiut 

 
Një pike ë rëndësishme gjatë projektimit të një ndërtimi është edhe kullimi i ujrave të shiut,që 
grumbullohen nga çatitë ose tarracat.   
Ujrat e shiut ose duhet të vendosen në kanalizimin ekzistues të zonës ose preferohet që të 
grumbullohen dhe të shfrytëzohen. Me ujin e grumbulluar mundet të ujitet pejsazhi ose ai të 
plotësojë ndonjë detyrë tjetër. 
Çative, ballkoneve, taracave dhe elementeve të tjera të ndërtimit, duhet tu hiqet uji me një 
sistem të përbërë prej ulluqeve dhe tubave.  
Në rast se uji i shiut nuk e dëmton pejsazhin dhe truallin, atëhere ai mundet edhe të mos 
lidhet me kanalizimin ekzistues por të vendoset në atë mënyrë që ai të mund të filtrojë në 
tokë. 

 
9.4.1 Tubat dhe elemente të tjera 

 
Për kullimin e elementeve ndërtimore nevojitet një sistem i përbërë prej tubave dhe ulluqeve. 
Materiali prej të cilave janë të prodhuara këto element të sistemit duhet të jenë rezsitent ndaj 
agresivitetit të ujit të shiut dhe kundër ndikimeve tjera si psh gjendjeve ekstreme të motit etj. 



Tubat  duhet të jenë të hermetizuara dhe të durojnë një shtypje të paktën 0.5 bar pa ndonjë 
dëmtim. Për të plotësuar këtë kërkesë duhet saldimi i tubave të bëhet në mënyrë perfekte 
dhe të kontrollohet nga arkitekti. 
Tubat prej llamarine për kullimin e ujrave të shiut lejohen të përdoren vetëm jashtë ndërtimit. 
Në raste se tubat duhet të vendosen brenda ndërtesës, atëhere ata duhet të jenë plastikë 
ose ndonjë materiali tjetër. 
Ulluqet si elementë të sistemit munden të jenë prej materiali të ndryshëm, por duhet të jenë 
prej materialit të njëjte, si tubat me të cilat ata do të lidhen. 
Forma  e tyre mundet të jetë gjysëm rrethi ose ndonjë formë tjetër, si psh katrore. 

 
9.4.2  Kullimi i çative 

 
Kullimi i çative duhet të bëhet sipas normave/standardeve. Çatija si zakonisht kullon anash 
në pikën më të ulët. Në rast se çatija ka formën e taracës, ajo atëhere duhet të kullohet sipas 
nevojës dhe formës gjeometrike, por mundet të kullohet edhe me tuba që gjenden brenda 
ndërtimit. Çatitë duhet të pajisen me ulluqe, të cilat e mbledhin ujin dhe e dërgojnë në tubat 
vertikale për ta larguar atë. Ulluqet duhet të kenë një pjerrtësi prej 1 – 2 % deri te pika ku ata 
bashkohen me tubat vertikale. 
Në raste mbulese në forme tarace, ajo duhet të ketë po ashtu një pjerrësi prej 1 – 2 % deri te 
pikat ku gjenden tubat vertikale për ta tërhequr shiun. Në fotografitë e mëposhtme janë të 
paraqitura disa metoda se si duhet të bëhet montimi i ulluqeve dhe tubave për kullimin e 
ujrave të shiut. 

 
 

 
 

Në fotografinë e mëposhtme shihet se si duhet të montohet tubi vertikal në rastin e një mbulese në 
formë tarrace. Po ashtu pjerrësia në afërsi të tij. 

 
 
 

Në tabelën e mëposhtme shihen dimensionet e tubit vertikal sipas sipërfaqes së çatisë. 



 
Sipërfaqja e 
çatisë  [m²) 

85 240 350 435 710 1275 1460 

Diametri i tubit 
[mm] 70 100 115 125 150 185 200 

 
 
 

 
9.5.1  WC dhe kaseta e shkarkimit  

 
Në ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-ve. Ato janë 
me material porcelani me të dhënat e standarteve teknike ndërkombëtare dhe duhet të 
përcaktohen në projekt nga projektuesi. Ato mund të jenë të tipit oriental ose alla frënga. Në 
shkolla rekomandohen të tipit oriental WC, ku vendoset direkt ne dysheme dhe montohet llaç 
çimento sipas udhëzimeve të dhëna nga supervizori.  
 

 

 

 

Grafiku i Punimeve: 

GRAFIKU I PUNIMEVE 
OBJEKTI: "Ndertim i Çatise se godines se maternitetit , rikonstruksion i nyjeve hidrosanitare dhe disa nderhyrje

Spitalin Kukes” 
  

VENDNDODHJA: QYTETI KUKES 

Nr. Pershkrimi i zerave te punimeve  Njesia Sasia Java I Java 
II 

Java 
III 

Java 
IV 

Java 
V Java VI 

  A - PUNIME TEK SPITALI GJINEKOLOGJIK                  

  ÇATIA                  

  I.PUNIME PRISHJE                  

1 Prishje mur tulle parapet m3 17.1              

2 Prishje H/izolim per brezat (60% Puntori) m2 137              

  II.PUNIME BETONI  E B/ARMEJE                  

1 Breza b/a c 16/20 m3 14.21              

  III.PUNIME MURATURE                   

1 Nd.Mur tulle me bira t=25 cm, kallkanet m3 9.6              

  IV.PUNIME CATIE                   



1 Ndertim çati vendi e zakonshme  m2 588              

2 F.V. ulluqe vertikale llamarine ml 120              

3 F.V. ulluqe horizontale llamarine m2 138              

  V.PUNIME SUVATIMI                  

1 Suvatim solete ll.b. M-25   m2 46              

2 Suvatim mure brenda ll.b.M-25   m2 212              

3 Suvatim i jashten  m2 284              

  VI.PUNIME BOJATISJE                  

1 Lyerje me boje hidroplastike mure e tavane m2 2197              

  
VII- PUNIME NE NYJET H/SANITARE  (3 
Banjo)                  

  a-PUNIME PRISHJEJE                  

1 Prishje suvatimi tavani  (60% e puntorise) m2 40.5              

2 
Heqje pllakash qeramike ekzistuese (60% e 
puntorise) 

m2 
40.5              

3 Heqje pllakash majolike  (60% e puntorise) m2 15              

4 
Heqje WC allaturka porcelani  (60% e 
puntorise) 

cope 
3              

5 
Heqje tuba shkarkimi ¢ 110 mm , Kollona (60% 
e puntorise) 

ml 
10              

6 
Heqje tuba shkarkimi ¢ 40 mm  (60% e 
puntorise) 

ml 
18              

7 Transport mbeturina 3km ton 3              

  b-PUNIME NDERTIMI                  

1 Suvatim tavani m2 40.5             

2 Suvatim mur tulle i brendshem m2 24             

3 Shtrim me pllaka gress porcelanato importi  m2 40.5             

4 Ndertim mur me tulla veshje kollone shkarkimi m3 0.4             

5 Veshje me pllaka majolike importi (si ekz) m2 15             

6 F.V. dyer plastike m2 1.6             

7 H/izolim dyshemeje me emulsion dhe 2 k k m2 40.5              

8 F.V. tub PVC ¢ 50mm ml 14              

9 F.V. tub PVC ¢ 110mm ml 6              

10 F.V. tub PE ¢ 20 mm + rekorderi ml 22              

11 F.V. saraçineska, rubineta cope 6             

12 F.V. bryla dhe degezime PVC  ¢ 50 kg 3             

13 F.V. bryla dhe degezime PVC  ¢ 100 kg 4.8             

14 F.V. lavamane porcelani cope 3              



15 F.V. wc allafranga cope 3              

16 F.V. dushe cope 3              

17 F.V. Bolier 100 litra cope 2              

18 F.V. grupe dushi cope 2              

19 F.V. grupe lavamani cope 2              

20 Dalje drite  cope 3              

21 Dalje prize cope 6              

22 F.V. ndiques (abazhure) cope 3              

23 Lyerje me boje hidroplastike cilesi I-re m2 105              

24 F.V. pilete dyshemeje cope 6              

  B - PUNIME TEK SPITALI CIVIL                  

  I - RREPARTI I PATOLOGJISE                  

  PUNIME NDERTIMI                  

1 Suvatim tavani m2 18              

2 Suvatim mur tulle i brendshem m2 83              

3 Shtrim me pllaka gress porcelanato importi  m2 18             

4 Ndertim mur me tulla veshje kollone shkarkimi m3 0.4              

5 Veshje me pllaka majolike importi  m2 83             

6 F.V. dyer plastike m2 9.2             

7 F.V. dritare plastike doje xham m2 3.2             

8 Ndertim mur me tulla me bira m2 0.2              

9 H/izolim dyshemeje me emulsion dhe 1 k k m2 18              

10 F.V. tub PVC ¢ 50mm kg 14              

11 F.V. tub PVC ¢ 100mm kg 6              

12 F.V. tub xingato 1" per kaldajen kg 22              

13 F.V. tub xingato 1/2" per kaldajen kg 26              

14 F.V. tub PE ¢ 20 mm + rekorderi ml 12              

15 F.V. saraçineska, rubineta cope 3             

16 F.V. bryla dhe degezime PVC  ¢ 50 kg 3             

17 F.V. bryla dhe degezime PVC  ¢ 100 kg 4.8             

18 F.V. lavamane porcelani cope 2              

19 F.V. wc allafranga cope 2              

20 F.V. dushe cope 2              

21 F.V. Bolier 100 litra cope 2              



 
 

22 F.V. grupe dushi cope 2              

23 F.V. grupe lavamani cope 2              

24 F.V. kasete shkarkimi cope 2              

25 Dalje drite  cope 6              

26 Dalje prize cope 12              

27 F.V. ndiques (abazhure) cope 6              

28 Lyerje me boje hidroplastike cilesi I-re m2 64              

29 F.V. pilete dyshemeje cope 4              

   II - SHKALLET NE HYRJE (tre hyrje)                  

  a-PUNIME PRISHJEJE                  

1 
Heqje pllakash mermeri ekzistuese (60% 
puntori) 

m2 
61.6              

2 
Heqje pllakash gress te demtuara  (60% 
puntori) 

m2 
23              

3 Thyerje betoni  m3 1.2              

4 Transport mbeturina 3km ton 4.3              

  b-PUNIME NDERTIMI                  

1 Shtrim me pllaka gress porcelanato importi  m2 24             

2 Shkalle montazhi granili me boje m2 60.8             

3 Plintus pllake gress  ml 24             

4 Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi 
ngjyre e verdhe ose metalizato, h=30~50cm 

ml 18.1     
        


