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TEKATRAK D/DA in A/AA
Shirita mbyllës

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
Mbyllja e suksesshme e lidhjeve konstruktuese varet sa nga përzgjedhja e materialit të duhur, formës dhe profilizimit 
të shiritave mbyllës, po aq edhe nga vendosja e tyre e duhur në objekt dhe vendosja e duhur profesionale. 

Tipet e shiritave 
 

Llojet e lidhjeve Tipi i shiritit mbyllës 

Lidhje dilatimi 
 

Shirit i brendshëm mbyllës 
për lidhje dilatimi (D) 

 

 

 
Shirit i jashtëm mbyllës për 

lidhje dilatimi (DA) 

Shiriti final 
mbyllës 

Lidhje punuese 
 

Shirit i brendshëm mbyllës për lidhje 
punuese (A) 

 

 
Shirit i jashtëm mbyllës për lidhje 

punuese (AA) 

Lidhje të 
veçanta 

Fuga të gjera: 
Shiriti i brendshëm mbyllës për lidhje 
dilatimi me shtresën e mesme gypore 

Fugat e ngjeshura: 
Shirit i jashtëm mbyllës  për fuga 
dilatimi me shtresën e mesme gypore 

 
 
Materialet e shiritave mbyllës 
 

Materiali Kompatibiliteti  Mënyra e lidhjes 
 
Elastomer 
 

 
BV = kompatibil me bitumin 

 
Vullkanizim 

 
PVC-P-NBR 

 
NB = nuk është kompatibil me bitumin  
BV = kompatibil me bitumin  

 
nxehje/saldim  

 
PVC-P 

 
NB = nuk është kompatibil me bitumin  
BV = kompatibil me bitumin 
 
PH = fizioligjikisht i  padëmshëm 
 

 
nxehje/saldim 
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UDHËZIME PËR PËRDORIM
Planifikimi themelor
Në planifikime/plane duhet të jenë të paraqitura qartë  llojet e shiritave mbyllës që përdoren dhe kursi i tyre i 
pozicionimit në objektin  ndërtimor, por edhe forma dhe pozita e lidhjeve në vende të ndryshme të ndërtimit.  
Përshkrimi në fletë/listë duhet të jetë i qartë. Gjatë planifikimit nevojitet që të merren parasysh parimet në vijim.

Trashësia e elementit ndërtimor (pllakës) në vendet ku vendosen shiritat mbyllës duhet t’i përgjigjet gjerësisë më 
të vogël të shiritit mbyllës. Nëse vendosim shirit mbyllës me gjerësi 320 mm (tipi  A, AA, D dhe DA),  trashësia e 
mjaftueshme e elementit ndërtimor duhet të jetë 300 mm.  Llojin e shiritit mbyllës të cilin do ta përdorim e 
përzgjedhim sipas kërkesave të objektit (mundësia e zhvendosjes, shtypja e ujit, kontakti me kimikate...)
Gjatë ndërrimit të drejtimit të fugës në uljen në boshtin x të shiritit mbyllës, rrezja e përkuljes r tek e shiritat e 
brendshëm mbyllës për fuga dilatimi (D) duhet të jetë së paku 250 mm. 

Format e disponueshme 
 

Shirita në 
rrotull Rrotulla nga  20 m,  25 m, 40 m dhe më të mëdhenj (varësisht nga profili) 

 
Format 
 
• Standarde 
me gjatësi të 
brinjës deri 1 
m 
 
 
•  Me gjatësi 
më të mëdha 
të brinjëve 
për 
zvogëlimin e 
numrit të 
lidhjeve 
ndërtimore 
 
 
 
 

 
Shembuj 
 

  

         

 

Pjesë 
këndore 

Pllakë kulmi 
nga brenda 
ploča iznutra  
ugao 

Pllakë  kulmi 
nga  jashtë 

Kënd 
vertikal 
 

T- pjesë 
vertikale 
 

Kryqëzim 
vertikal 

Kënd si në 
pasqyrë 
ukrštanje 

Kënd i 
rrafshët 

T- pjesë e 
rrafshët 
T deo 

Kryqëzim 
i rrafshët 

Kënd 
vertikal 

T -pjesë 
vertikale 
T deo 

Kryqëzim 
vertikal 

 
Shiritat mbyllës në ndonjë ndërtesë duhet të sigurojnë sistemin 
përfundimtar të mbylljes (Figura 1). Fugat ndërmjet veti, si dhe 
ulluqet (thellësitë) dhe këndet në objekt, duhet të jenë të 
vendosura nën kënd të drejtë, nëse kjo është e mundur. 
Largësia në mes të ulluqeve (thellësive) dhe këndeve të 
ndërtesës duhet të jetë më së paku 500 mm.   

 
Figura  1 
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Shiritin e jashtëm mbyllës (AA, DA nuk guxojmë ta betonojmë në pjesën e sipërme të pjeseve ndërtimore horizon-
tale dhe pak të pjerrëta (mbyllje e ajrit).
 
Në fugat komprimuara janë të mjaftueshëm shiritat mbyllës me gypin e mesëm. Nëse nuk janë shmangur zhven-
dosjet kryqëzore në fugat e komprimuara, nevojitet që në vendin e tubit të mesëm të formohet hapësira/zbrazëtia 
shtesë për fuga sipas formës së profilit të hapësirës/ zbrazëtisë.

Tek fugat lëvizëse/zhvëndosëse në distancë 30 mm, nevojitet të ndërmirren masa për parandalimin e teheve të 
mprehta të betonit ( psh. veshje me tub të brendshëm)

Trajtimi në vendpunim

Magazinimi

Shiritat mbyllës të pranuar duhet me kujdes t’i paketojmë dhe të sigurohemi se nuk janë të dëmtuar. Shiritat 
mbyllës deri në vendosje duhet t’i  ruajmë në vende të mbrojtura, në baza prej druri ose baza tjera të forta si dhe 
duhet t’i mbrojmë nga përlyerjet dhe dëmtimet (transportimi deri në punishte).

Shiritat mbyllës prej materialeve PVC-P dhe PVC-P-NBR duhet që gjatë verës t’i mbrojmë nga rrezet e diellit (duke i 
mbuluar).

Nëse është e mundur, shiritat mbyllës prej materialeve PVC-P dhe PVC-P-NBR duhet që gjatë dimrit t’i ruajmë në 
depo dhe së paku një ditë para përdorimit t’i mbajmë në hapësirë të ngrohtë me qëllim të vendosjes dhe punimit 
më të lehtë. Temperatura e shirit mbyllës gjatë vendosjes/shtrirjes nuk duhet të jetë më ulët se ± 0°C.

Tek shiritat e brendshëm mbyllës për lidhje 
punuese (A) kjo vlerë mund të zvogëlohet në 
150 mm. 
Tek shiritat e jashtëm mbyllës (për lidhje 
dilatimi dhe punuese) (AA, DA) rrezja e 
përkuljes r duhet të jetë së paku 50 herë më e 
madhe në raport me lartësinë e ankerit ndarës 
f (r ≥ 50 f). Nëse nuk mund të arrihet kjo rreze, 
duhet të merret në konsideratë lidhja këndore 
me unazën e prerë si lidhje ndërtimore (figura 
2) 

Figura 2 
 

Shtresa mbulese e betonit në mes të 
shiritave mbyllës duhet që nga të gjitha 
anët të jetë më së paku 20 mm (figura 3). 
 
Në elemente horizontale ose pak të 
pjerrëta, si për shembull pllakat e poshtme 
dhe tavanet, shiritin e brendshëm mbyllës, 
për shkak të ventilimit gjatë betonimit, 
duhet ta vendosim në  pozicionin si “V” të 
butë në kënd prej ca.10° lart. 

Figura 3 



HydroBlocker TEKATRAK D/DA in A/AA
Shirita mbyllës

Vendosja dhe fiksimi
Shiritat mbyllës duhet që t’i vendosim vetëm nëse nuk janë të deformuar dhe të dëmtuar, që do të ndikonte në 
aftësinë e mëvonshme mbyllëse. Para betonimit shiritat duhet të jenë të pastër, kurse gjatë dimrit duhet të jemi të 
kujdesshëm, që në sipërfaqe të mos ketë akull.  Të kihet kujdes që shiritat mbyllës të vendosen në mënyrë të rrafshët 
dhe pa rrudha.

Shiritita mbyllës duhe të jenë të instalohet në pozicion të duhur dhe stabil, sipas rregullit në mënyrë simetrike me 
boshtin e fugës. Duhet të jenë të përforcuar ashtu që edhe gjatë betonimit nuk ndryshon pozicionin.
Gjatë instalimit duhte pajtur kujdes që gjatë betonimit të mëvonshëm garantohet forma e mbulesës së betonit ≥ 20 
mm (figura 3).
Shiritat e brendshëm (D, A) duhet t’i përforcojmë për armaturë (përdorim shtrënguese NK0).
Shiritat mbyllës (së paku në çdo 25 cm) i përforcojmë me shtrënguese në skajet e jashtme të përforcimit të shiritit 
mbyllës, kurse te shiritat mbyllës me shtrëngues çeliku (FMS, FS), në hapjet e fiksuara të shtrënguesit prej çeliku.
Tek betonimet e pllakës së poshtme ose tavanit, shiritin e brendshëm mbyllës duhet ta vendosim në formë të shkronjës 
“V” në kënd ca. 10 lart.

Shiritat e jashtëm mbyllës (DA, AA), gjatë betonimit të murit, përforcohen për kallëpin me gozhdë dykokëshe ose 
gozhdë të lakuar .
Gjatë instalimeve horizontale të këtyre shiritave nevojitet që në mënyrë të duhur të fiksohen për bazë. Tek shiritat e 
jashtëm mbyllës mund të përdoren shtrënguese të shiritave mbyllës për fiksimin e ankerit të sipërm të përgatitur 
(rreziku nga rënia e betonit , sidimos tek ankerimet e larta).
Gjatë përgatitjes së kallëpeve duhet patur kujdes që pjesa mbështjellëse/veshja e shiritit mbyllës me kallëpin të 
kapen fort dhe në pozicion stabil. Kallëpet duhet t’i puthisim fort me shiritin mbyllës. 

Betonimi

Shiritat e jashtëm mbyllës para betonimit duhet që t’i pastrojmë (psh.: pluhur sharre, rërë, mbetjet e betonit, vajit, 
lyrave etj.). Tek shiritat e jashtëm mbyllës (DA, AA) në veçanti duhet patur kujdes që në bazë, ndërmjet ankereve të 
përgatitur nuk ka pluhur (pluhur sharre) ose papastëri tjera. 
Shiritat e jashtëm mbyllës duhet t’i betonojmë në tërësi dhe pa hapësira boshe. 
Gjatë ngjeshjes/vibrimit të betonit duhet patur kujdes në atë që shiritat mbyllës dhe mbajtësit e tyre të mos i prekim 
me vibrator. Tek shiritat e jashtëm mbyllës (DA, AA), kallëpin duhet ta dridhim ose godasim- në mënyrë që të arrihet 
veshje/mbulim më i mirë i ankerave të vendosur. 

Largësia në mes të boshtit të fugave dhe ngjitjes (elementi 
kryqëzor-shirit) duhet të jetë së paku 500 mm. Në çdo fazë 
të ndërtimit duhet që skajet e fundme të lira të jenë me 
gjatësi së paku 1 m ( figura 4). 

 
Figura  4 
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Ruajtja në vendpunishte 

Deri te betonimi i plotë shiritat mbyllës duhet t’i ruajmë nga dëmtimet, për shembull në skajet e lira të armaturave. 
Fuga për mbushje duhet të vendoset menjëherë para betonimit të elementit tjetër ndërtimor. Shiritat mbyllës të cilët 
para betonimit pasues qëndrojnë të shtrirë në gjendje të lirë për një kohë të gjatë, duhet që t’i mbrojmë nga dëmtimet 
e qëllimshme apo të paqëllimshme ( psh. kuti kallëpi).
Skajet e fundme të lira të shiritave mbyllës në të gjitha fazat e ndërtimit duhet që t’i sigurojmë në mënyrë profesionale 
dhe në mënyrë adekuate. Gypin e mesëm, tek shiritat mbyllës të zgjatshëm (D, DA), duhet ta mbyllim.
Në rast të fazës së betonimit në gjysmë, shiriti i jashtëm mbyllës (DA, AA), në rast se qëndron i shtrirë në gjendje të lirë 
në bazë, mund ta mbrojmë nga papastërtitë dhe dëmtimet, deri në fazën tjetër të betonimit, duke e mbuluar me rërë.  
Rërën para vazhdimit të betonimit tjetër duhet ta largojmë me ajër të komprimuar. 

Ngjitja/lidhja e shiritave mbyllës në vendpunishte

Në vendpunishte, në përgjithësi, do të duhej të përgatiten/bëhen vetëm lidhjet e përparme të cilat mund të kryhen 
nga punëtorë të aftë (teknikët). Këndorët (skajorët), T-lidhjet, kryqëzorët dhe të ngjashme janë pjesë të cilat 
përgatiten/ndërtohen më parë, por jo në vendpunishte. 

VËREJTJE

Përshkrimet e produktit përmbajnë informata të përgjithshme në bazë të përvojës dhe testimeve të prodhuesit 
dhe nuk marrin parasysh kërkesat specifike për përdorime të llojeve tjera. Ju lutemi që në mënyrë precize t’iu 
përmbahuni udhëzimeve dhe rekomandimeve për kyerjen e punimeve. Vizatimet në këtë broshurë janë të paraqi-
tura si skica dhe mund të mos paraqesin situatat reale. Nëse ka nevojë, paraqitjuni shërbimit tonë teknik.

Informata teknike (08/17)

                                                                                          

Largimi i kallëpeve 
 
Tek shiritat mbyllës të jashtëm (DA, AA), ndonjëherë është e 
nevojshme që të zgjatet-shtyhet afati kohor i heqjes së 
kallëpeve-për shkak të ngecjes/kapjes së shiritit për kallëp 
ekziston rreziku i madh nga rënia (figura 5). 

Pas heqjes së kallëpeve tek çdo element ndërtimor është e 
nevojshme që të shiqohen të gjitha vendet e dukshme të shiritit 
mbyllës për të gjetur dëmtimet e mundshme dhe të metat e 
vërejtura duhet që t’i evitojmë menjëherë.  

  

 
Figura 5 


