
Përgatitja: 48 orë para shtrimit, mbajeni paketën në një vend me kushte të njëjta klimatike si ato gjatë shtrimit [1]. Kusht i rëndësishëm për montimin dhe ruajtjen 
afatgjatë të vlerës së shtrojës është një temperaturë dhome rreth 15 – 30°C dhe një lagështi relative ajri prej 40 – 70%.

Materiali dhe veglat e nevojshme: Fletë polietileni, shirit alumini për fugat, distanciator, izolues ndaj zhurmës së hapave, sharra, laps, metër i palosshëm; [2] sipas 
nevojës: Bllok goditjesh, çekiç, izolues fugash Clickguard™

Bazamenti për shtrimin e dyshemesë duhet të jetë në kushte të tilla që shtroja të mund të shtrohet sipas udhëzimeve të prodhuesit. Si bazament janë të përshtatshme, 
ndër të tjera, edhe bazamente minerale (si p.sh. mastar, beton, asfalt), pllakat e zdrukthit dhe dyshemetë me shufra druri. Bazamenti duhet të jetë plotësisht i sheshtë, 
i thatë, i pastër dhe me kapacitet mbajtës. Disnivelet e dyshemesë nga mbi 2 mm deri në 1 m duhet të njëtrajtësohen në mënyrën e duhur (sipas normës DIN 18202) 
[3]. Rrafshësia e bazamentit mund të konstatohet me anë të një instrumenti matës apo niveluesi të gjatë.

Nëse shtrimi bëhet mbi bazamente minerale si p.sh në beton, shtresë çimentoje, dysheme anhidriti apo me pllaka guri etj., duhet të bëhet matja e lagështisë. Para 
shtrimit, mastari nuk duhet ta tejkalojë vlerën e mëposhtme të lagështisë së mbetur:

 Dysheme me bazë çimentoje: pa ngrohje nën dysheme <2,0% CM 
 Dysheme anhidriti:  pa ngrohje nën dysheme <0,5% CM

Nuk duhet të ketë gropëza, shkallë ose disnivele të ngjashme. Papastërtitë e ndërtimit, 
të tilla si mbetje stukoje, gipsi ose mbetje të ngjashme, duhet të hiqen plotësisht. Edhe 
të çarat në bazamentin e poshtëm duhet të konsiderohen shqetësuese. Për të pasur të 
drejta të plota për ankim, duhet të respektoni specifikimet e ATV DIN 18365 dhe nenit 4, 
paragrafi 3, VOB/B.

Kontrolloni nën një ndriçim të mirë, nëse panelet kanë ndonjë mangësi.
Shufrat me defekte të dukshme jashtë tolerancave të vlefshme, si jonjëtrajtshmëritë në 
lartësi, shkëlqim, dimensione dhe ngjyrë, duhet të seleksionohen dhe të zëvendësohen pa 
kosto [4]. Në rastin e paneleve të përpunuar, nuk keni të drejta ankimi.

Dyshemeja do të shtrohet me pluskim dhe nuk duhet të ngjitet, të vidhoset, të gozhdohet 
apo të fiksohet në mënyra të tjera mbi nëndysheme! Edhe vendosja e objekteve të rënda, 
si kuzhina të montuara, krijon një efekt fiksues. Rekomandohet që montimi i kuzhinave dhe 
dollapëve të bëhet para shtrimit të dyshemesë dhe që shtroja të shtrohet deri te paneli i 
plintës. Në rast mosrespektimi të këtyre specifikimeve, i humbni të drejtat për ankim!

Nëse doni ta ngjisni, prodhuesi ka testuar dhe aprovuar ngjitësit e mëposhtëm:
UZIN MK92s-KE86, MAPEI ULTRABOND ECO S958 1K
Për ngjitësit e tjerë duhet të bini dakord me prodhuesin për fushën e aplikimit. Instaluesi 
është nën detyrimin e garancisë për procesin e ngjitjes profesionale.

Moketet duhet të hiqen në çdo rast, pasi nuk janë bazament i përshtatshëm. Kur ka lëvizje 
mbi sipërfaqen e dyshemesë, në moketin që ndodhet nën të shkaktohet një lëvizje elastike 
dhe presion shumë i madh në pjesën e skajeve. Kjo e dëmton puthitjen e paneleve dhe 
çon në formimi i fugave. Edhe moketet duhen të hiqen për arsye higjienike. Lagështia e 
krijuar mund të çojë në formim të mykut dhe të baktereve [6].

Mbi bazamentet prej druri, si p.sh. me panele shtrimi ose shufra, nuk duhet të shtrohet 
fletë polietileni. Përpara shtrimit mbi bazamente minerale (beton, mastar etj.), duhet të 
vendoset një fletë e përshtatshme kundër avullit (fletë prej polietileni) për mbrojtjen nga 
lagështia. Rrjetat shtrohen pranë njëra-tjetrës, me mbivendosje rreth 50 mm dhe fiksohen 
me shirit alumini për fuga. Për të përmirësuar minimizimin e zhurmës së hapave, rekoman-
dohet të vendoset një nënshtresë izoluese në varësi të mënyrës së instalimit. Nënshtresa 
izoluese vendoset me „bashkim“, pa jo me mbivendsje [7]. Duhet pasur kujdes që bash-
kueset e nënshtresës izoluese të mos vendosen direkt nën fugat e dyshemesë.

Shtrimi i dyshemesë - H2O Floor
Duhet të mbahet parasysh patjetër para dhe gjatë shtrimit të dyshemesë! Së pari lexoni deri në fund udhëzuesin për shtrimin e dyshemesë!
Proceset e shtrirjes së dyshemesë sipas ATV DIN 18365.

Ndiqini këto udhëzimeve me përpikëri, në mënyrë që të mos humbni të drejtat e plota të garancisë. 

Në bazë të fushës së përdorimit, ofrohen mundësi të ndryshme për shtrimin e dyshemesë: 

1. Shtrim i shpejtë dhe pa ngjitës 

2. Shtrim me izoluesin Clickguard™: Për shtrimin e dyshemeve në ambiente komerciale, si dhe në banja për përdorim privat, mund të zgjidhni të aplikoni një izolues 
[8g]. Izoluesi Clickguard™ e mbron dyshemenë në mënyrë të përhershme nga hyrja e lagështisë nga lart. Shtroja mund të rigjenerohet dhe të shtrohet përsëri. Gjatë 
përdorimit të izoluesit Clickguard™ duhet të mbani parasysh udhëzimet përkatëse të përdorimit. Në rast izolimi, duhet të vendoset një sasi e mjaftueshme izoluesi 
Clickguard™ në anën e gjuhëzës [8g] (nga 1 për faqen gjatësore, 1 për faqen ballore). Pas maksimumi 15 - 20 minutash, hiqeni pjesën e rrjedhur jashtë të izoluesit 
Clickguard™ me një lopatëz plastike. Mbetjet e mundshme mund t‘i pastroni me solucionet e pastrimit të shtëpisë.



Kjo shtrojë është e përshtatshme për shtrim në banja private. Lutemi të vini re udhëzimet 
për shtrimin [8a - 8g]!

Përdorimi i ngrohjes së dyshemesë (elektrike ose me ujë të nxehtë) është i mundur 
vetëm nëse është i montuar në mënyrë profesionale dhe nëse ngrohja punon siç duhet 
[10]. Funksionimi dhe instalimi i sistemit ngrohës së dyshemesë duhet të përputhet 
me standardet teknike aktuale dhe duhet të kryhet nga një kompani e specializuar, në 
përputhje me kriteret përkatëse të ngrohjes. Gjithashtu duhet të jetë i disponueshëm 
edhe një protokoll i nënshkruar për ngrohjen dhe ftohjen. Ngrohja e dyshemesë duhet të 
shtrihet dhe të funksionojë përgjatë gjithë sipërfaqes së dhomës. Ngrohja e pjesshme e 
dyshemesë nuk lejohet. Temperatura 27°C në pjesën e poshtme të dyshemesë nuk duhet 
të tejkalohet në asnjë moment dhe në asnjë vend. Çdo e drejtë ankimi për dëme që lidhen 
me funksionimin ose montimin e sistemit ngrohës të dyshemesë përjashtohet nëse nuk 
janë respektuar kërkesat e përshkruara më sipër. Ankesat mund të bëhen vetëm brenda 
kuadrit të kushteve të përgjithshme të garancisë sonë. Për bazamente me ose pa ngrohje 
të dyshemesë, specialisti i shtrimit duhet të kryejë dhe të protokollojë matjet e nevojshme 
CM para instalimit të shtrojës. Në rastin e përdorimit të ngrohjes së dyshemesë është i 
vlefshme intervali i mëposhtëm i vlerave lidhur me lagështinë e mbetur [8c]:

 Shtresë çimentoje: < 1,8% CM 
 Dysheme anhidriti: < 0,3% CM

Rezistenca SD ndaj përhapjes së avujve të ujit të fletë kundër avullit [8c] duhet të ketë të 
paktën një vlerë > 75 m sipas EN 12086. Fleta duhet të shtrohet në mënyrë të tillë që të 
ketë një mbivendosje prej të paktën 50 mm. Në fund, bashkimet ngjiten pa hapësirë me 
një shirit ngjitës.

Kriteret për shiritin ngjitës duhet të jetë të njëjta si për fletën përkatëse dhe shiriti ngjitës 
duhet të garantojë një ngjitje të përhershme [8d]. Për arsye higjienike, rekomandojmë që 
në banja të mos përdoret asnjë material tjetër për bazamentin.

Izolimi i skajeve bëhet duke tërhequr mjaftueshëm vertikalisht fletën kundër avullit në ele-
mentet kufizuese. Pas montimit të shinës fundore me profil mbulues, fleta pritet saktësisht 
mbi profilin mbulues [8e].

Së fundi, fuga izolohet me silikon për banja [8f].

Për të shmangur hyrjen e ujit në konstruksion, gjatë shtrimit të secilës anë me gjuhëza 
të çdo paneli, mund të zgjidhni të përdorni izolues ClickGuard™ para se ta mbërtheni 
dhe ta izoloni përkatësisht [8g]. Duhet të bëni shumë kujdes që izolimi të mos lërë asnjë 
hapësirë boshe. Përndryshe mund të hyjë ujë nën shtrojën e dyshemesë dhe të krijojë 
myk dhe erë të keqe.

Për instalimin pluskues duhet të merrni parasysh rezistencën termike të dyshemesë dhe 
shtresën e poshtme izoluese. Totali i rezistencës termike të të gjithë komponentëve duhet 
të jetë ≤ 0,15 m2 K/W në përputhje me kërkesat e DIN EN 14041. Kur përdoren nënshtresa 
izoluese që nuk vijnë si pjesë e gamës së aksesorëve, përjashtohet çdo garanci në rastin 
e instalimit pluskes në shresat ngrohëse, për sa i përket respektimit të rezistencës termike 
maksimale efektive të lejuar të të gjithë konstruksionit.

Nëse shtroja e dyshemesë ka një nënshtresë izoluese të integruar, atëherë nuk duhet të 
përdoret një nënshtresë tjetër izoluese [9].

Rekomandohet që para shtrimit, panelet të klasifikohen në bazë të teksturës së përpunimit 
dhe të nuancës së ngjyrave. Ambalazhet e hapura vërini në përdorim menjëherë!

Shtrimi i dyshemesë: Rekomandim: Shtrojini panelet për së gjati në drejtim të burimit 
kryesor të dritës [11].
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Në rast se muret nuk janë në vijë të drejtë, atëherë ndiqni linjën e murit për rreshtin e 
parë të paneleve dhe sharrojini panelet përkatësisht. Para shtrimit, masni edhe thellësinë 
e dhomës. Në rast se rreshti i fundit i paneleve do të kishte një gjerësi më të vogël se 5 
cm, atëherë gjerësia e mbetur duhet të ndahet në mënyrë të njëjtë si në rreshtin e parë 
ashtu edhe në atë të fundit, në mënyrë që të dy rreshtat të priten në të njëjtën gjerësi të 
panelit.

Rekomandim: Për një proces më komod shtrimi rekomandohet një nënshtresë izoluese e 
bazuar në sistem.

Fillojeni shtrimin nga qoshja e majtë e dhomës. Vendoseni panelin e parë me anën me 
gjuhëz nga muri dhe fiksoni distancën nga skajet me ndihmën e distanciatorit. Është 
thelbësore që të ruani distancën nga skajet R (fuga zgjeruese në mm) deri te muri, tubat 
e sistemit ngrohës, kolonat, tapat e dyerve etj. [12a, 12b]. Për të llogaritur distancën nga 
muri, përdorni formulën e mëposhtme: R [mm] = 1,5 x L [m]

Vendosni një panel të dytë në anën ballore (ana e shkurtër) me një kënd 30° në profilin e 
kanalizuar të panelit të shtruar më parë [13] dhe pastaj shtrijeni rrafsh mbi dysheme. Si-
gurohuni që skajet gjatësore të jenë në nivel, të mos krijojnë disnivele dhe të formojnë një 
vijë të drejtë. Kjo është e nevojshme për t‘i vendosur panelet pa fuga në profilin gjatësor 
kur shtrohet rreshti i dytë i paneleve.

Futini panelet e tjera deri në fund të rreshtit të parë në këtë lloj shtrimi.

Rrotullojeni panelin e fundit të rreshtit [14] me 180° për ta përshtatur/prerë, me faqen e 
gdhendur nga lart pranë rreshtit ngjitur (duke puthitur kanalet) dhe në anën e djathtë të 
murit. Respektoni distancën e skajeve R nga ana ballore (fuga zgjeruese në mm). 
Shënoni gjatësinë e panelit dhe priteni atë. Paneli i fundit i rreshtit të parë vendoset 
gjithashtu me një kënd 30° në profilin e kanalizuar të panelit të shtruar më parë dhe pastaj 
shtrohet rrafsh mbi shtrojën e dyshemesë [15]. Sigurohuni që skajet gjatësore të jenë në 
nivel, të mos krijojnë disnivele dhe të formojnë një vijë të drejtë.

Për të shmangur dëmtimin e pjesëve anësore kur përdorni sharrë ose mjete të tjera 
elektrike, faqja e gdhendur duhet të jetë e drejtuar poshtë. Në të kundërt filloni prerjen 
nga pjesa e sipërme e panelit. Çdo rresht i ri fillohet me pjesët e mbetura të rreshtit të 
mëparshëm (të paktën 30 cm gjatësi) [21].

Rreshtin e dytë fillojeni me një gjysmë paneli (gjatësia ≤ 95 cm) ose sheshoni mbetjen 
(gjatësia ≥ 30 cm) [15, 16]. Vendosni panelin për së gjati në profilin e kanalizuar të rresh-
tit të parë dhe më pas mbërthejeni/kthejeni [16, 17]. Devijimi tërthor i fugave duhet të jetë 
minimalisht 30 cm nga rreshti në rresht.

Vendosni për së gjati një panel të dytë në profilin e kanalizuar të panelit që ndodhet për-
para dhe shtyjeni majtas në një kënd prej 20°, deri në panelin e shtruar, [18]. Bëni kujdes 
që paneli që do të vendoset në profilin gjatësor të vendoset dhe të futet në mënyrë sa më 
të saktë. Së fundi, kthejeni nga poshtë dhe për sigurimin e të dy paneleve përdorni një 
çekiç dhe një bllok goditjesh [19, 20].

Në sipërfaqet e shtrimit me gjatësi ose gjerësi më të madhe se 12 m si dhe në dhomat me 
shumë qoshe dhe me kushte të ndryshueshme klimatike, rekomandohen fuga zgjeruese 
(me gjerësi jo më pak se 2 cm) [22]. Vetëm atëherë shotrja mund të zgjerohet apo të 
mblidhet, në përputhje me ndryshimet klimatike. Fugat e lëvizjes mund të mbulohen në 
mënyrë profesionale me profilet përkatëse. Fugat e lëvizjes nuk duhet të mbushen me 
kabllo ose materiale të tjera. Ju lutemi të respektoni kërkesat në përputhje me normën 
ATV DIN 18365. Fugat e lëvizjes dhe fugat anësore nën dysheme nuk duhet të bllokohen 
plotësisht apo të pengohet funksioni i tyre në çfarëdolloj forme. Fugat e lëvizjes duhet të 
përputhen në mënyrë që të kenë të njëjtën mundësi lëvizjeje.
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Për tubat ngrohës duhet të lihen hapësira (vrima), të cilat janë 3 cm më të mëdha sesa 
diametri i tubit. Sharroni „elementin përshtatës“, lyejeni me ngjitës, përshtateni dhe fikso-
jeni me një pykë derisa ngjitësi të jetë forcuar. Së fundi, mbulojini hapësirat me tapat e 
pajisjes ngrohëse [23, 24, 25].

Korniza e drunjtë e derës të shkurtohet aq shumë sa që në atë të përshtatet një panel me 
izolim ndaj zhurmës së hapave, duke e përfshirë një distancë prej 2 – 3 mm [26, 27].

Pas shtrimit, hiqni distanciatorët.

Për një finalizim të përsosur, fiksoni kapëset e plintave me distancë 40–50 cm nga muri 
dhe vendosini plintat O.R.C.A. të prera sipas masës së nevojshme [30].

Pastrimi dhe mirëmbajtja

Ndotjet që nuk janë ngjitur hiqen me një fshesë të zakonshme apo me një fshesë me 
korrent të përshtatshme për dysheme të forta [31].

Për pastrimin e vazhdueshëm në kuadër të mirëmbajtjes, përdorni vetëm detergjentin e 
rekomanduar nga prodhuesi i shtrojës për dysheme me teknologji O.R.C.A. Gjurmët e 
hapave dhe ndotjet, të fshihen me një leckë të lagur por të shtrydhur mirë, që nuk pikon. 
Dyshemeja nuk duhet të lustrohet.

Gjurmët e hapave dhe ndotjet duhet të fshihen me një leckë të lagur por të shtrydhur mirë 
që të mos pikojë. Duhet shmangur prania e lagështirës! Përveç të tjerash, kjo do të rriste 
rrezikun për aksidente. Prandaj rekomandojmë që pjesët e lagura të fshihen menjëherë 
[32]!

Kujdes i veçantë duhet bërë me vazot e luleve, vazot dekorative etj. që qëndrojnë mbi 
dysheme. Vendosni nën to një bazament që nuk e lë ujin të depërtojë.

Ndotjet që nuk hiqen lehtë, largojini në mënyrë të përpiktë me një spërkatës të përshtats-
hëm pastrimi apo me aceton. Mos aplikoni ngjitës shtesë mbi sipërfaqet e dyshemesë.

Kujdes! Mbrojeni shtrojën e dyshemesë nga gërvishtjet apo shtypjet! Në hyrjet kryesore të 
ambientit, përdorni një shtrojë për fshirjen e këmbëve, me madhësi të mjaftueshme.

Nën këmbët e mobileve prej druri, metali apo ato plastike duhet të vihen mbrojtëse prej 
shajaku. Përdorni vetëm karrige zyre me rrota të buta (sipas normës DIN 12529) [33] ose 
vendosni nën të një shtrojë mbrojtëse që e gjeni në treg. Duke respektuar këto udhëzime 
do ta ruani shtrojën e dyshemesë tuaj për kohë më të gjatë dhe do të përfitoni të drejtat e 
plota të garancisë.

Rigjenerimi dhe çmontimi
Ndërrimi pa dëmtime apo çmontimi i paneleve jo të puthitur mirë, si në ambientet e 
banimit apo të punës, vijon fillimisht duke hequr gjithë rreshtin për së gjati, me pak ngritje 
këndore nga mbërthimi i profileve [34]. Në fund, panelet përkulen në anën e ngushtë dhe 
lirohen nga lidhja, ndërsa qëndrojnë shtrirë mbi dysheme në anën e kokës [35]. Ju lutemi 
të punoni veçanërisht me saktësi dhe kujdes, në mënyrë që të evitohen dëmtimet në zonat 
e gjuhëzave dhe kanaleve.
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