Prestigj tradicional

Prestigj tradicional

Të dhëna teknike
Përmasat
Pesha

3,30 kg/copë

Pjerrësia e minimale çatisë

17°

Sasia e nevojshme për m2

12,5

Listelimi
Copë për paletë

2

428 x 264 mm

36,5 cm
180 copë

ARGILLA

PRESTIGE ROSSO ANTICO

PRESTIGE RODI
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Prestigj tradicional

2

Tjegull e plotë 1/1

Tjegull ajruese

3

4

Tjegull kulmore

Tjegull brinjëfilluese

5

6

Tjegull shpërndarëse e brinjëve

Tjegull shpërndarëse e brinjëve (me 4 dalje)

Artikulli

Sasia e nevojshme

Copë/
paletë

1

Tjegull e plotë 1/1

12,5 copë/m2

180

2
3

Numër

4

1

Tjegull ajruese

10 copë/100 m

2

32

Tjegull kulmore

rreth 3 copë/ml

50

4

Tjegull brinjëfilluese

1 copë/brinjë

sipas nevojës

5

Tjegull shpërndarëse e brinjëve

sipas nevojës

sipas nevojës

6

Tjegull shpërndarëse e brinjëve (me 4 dalje)

sipas nevojës

sipas nevojës

Instruksione shtrimi
MONOCOPPO
Duke pasur pjesën e veçantë anësore të përthyer Monocoppo shtrohet vetëm në një rresht, ndryshe nga tjegullat e tjera "tjegulla vendi" të
cilat shtrohen në dy rreshta. Kështu çatia e mbuluar me Monocoppo
është komplet e padepërtueshme, më stabël dhe rezistente ndaj
thyerjes. Njëkohësisht shtrimi është më i shpejtë dhe çatia ka një peshë
më të lehtë për m2. Forma e përfunduar e çatisë dhe struktura e
sipërfaqes së Monocoppo-s nuk i mbeten pas mbulimit klasik të çatisë
së vendit në asgjë.

7
3

8
3
9

2

5

2

5

6
6

4

4

Tjegulla e qeramikës Monocoppo
Tjegullat e qeramikës Monocoppo duhet të shtrohen sipas skemës. Kjo
shpejton dhe thjeshtëson shtrimin sepse në mënyrë të thjeshtë arrihet
barazim cilësor i elementëve. Shtrimi bëhet duke nisur nga ana e djathtë
në të majtë (nëse shohim në drejtim të sipërfaqes së çatisë). Përpara se
të vazhdohet me shtrimin, këshillohet të kontrollohen me një listelë tre
rreshtat e fundit të shtruara. Lutemi të përdorni tabelën për përgatitjen
e distancave të nevojshme midis listelave.

Shtrimi i tjegullave të qeramikës mbi buzën e çatisë
Në mënyrë që të ruhet pjerrësia e duhur e tjegullës së qeramikës në
rreshtin e parë, listela e parë duhet të jetë 2 cm më e lartë se vijuesja.
Rreshti i parë me tjegulla qeramike duhet të dalë mbi buzën e çatisë
rreth 1/3 e gjatësisë së vet. Kështu sigurohet mosdepërtimi i shiut në
çati. Listela e dytë vendoset mbi listelën e parë duke respektuar po
këtë distancë.

Shtrimi
PËRLLOGARITJA E LISTELIMIT
Duhet të kini parasysh:
1. Tjegullat e qeramikës duhet të shtrohen gjithmonë mbi një
bazament të fortë (Listela ose panel me formë).
2. Tjegullat e qeramikës duhet të shtrohen gjithmonë në bazë të
pjesës anësore të përthyer.
3. Padepërtueshmëria e ujit duhet të sigurohet si tregohet në tabelë.
4. Çdo tjegull qeramike duhet të fiksohet me vidë.
5. Si mbulim dytësor duhet të përdoret një membranë izoluese.
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Modeli

Distanca
e listelave
(cm)
Numri i tjegullave
të qeramikës
(copë/m2)
Numri i
listelave
(copë/m2)

Monocoppo

36,5

12,5
rreth 2,74

www.bramac.al

Bramac Sisteme për çati Sh.p.k
Rruga "Ismail Qemali" Pallati 12 katesh (i ri)
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Mund të permbajë ndryshime teknike
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