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Figura 3 (inkastrimi i UPA-ve në tullë)                     Figura 4 (inkastrimi i UPA-ve në beton të armuar) 

 

 

- Rrjetë armature me fibra xhami/poliester, 140 gr/m2 e specifikuar dhe certifikuar për sisteme 

kapotë dhe rashinim me kollë. Rjeta do të mbivendosen minimalisht 10% të gjerësisë së saj. Në 

pjesët e dritareve dhe hapësirave të tjera do të përforcohet me shirita me gjerësi 30 cm, të 

montuara në formë diagonale në këndet e hapësirave. 

- Kollë (ngjitës) për mbulim/nivelim të rrjetës plastike (dora e parë). Kjo kollë do të mbulojë të 

gjithë rrjetën. Aplikohet fillimisht një shtresë kollë me trashësi 3-4 mm në mbi panelet e 

polisterolit dhe më pas në gjendje të freskët montohet rrjeta plastike duke e shtruar më mallë 

metalike. Përpara montimit të rrjetës do të montohen të gjitha këndoret dhe pikoret. 

- Kollë për mbushje/drejtim të sipërfaqes (dorë e dytë). Sjtresa do të aplikohet për mbulimin e 

rrjetës dhe pregatitjen e sipërfaqes për montimin e shtresës dekorative. Kjo shtresë duhet të jetë 

e sheshtë dhe pa deformime. Në rast kur kerkon inxhinieri i kantierit do të ashpërsohet sipërfaqja 

e saj me furcë plastike ose metalike për aplikimin e materialeve të tjera. 

- Material lidhës (astar) përpara grafiatos, kur specifikohet nga prodhuesi i materialit. 

- Shtresa dekorative, grafiato akrilike 2~3 mm me granulometri dhe ngjyrë të përcaktuar nga 

projekti arkitektonik. Në rastet kur nuk specifikohet ndryshe, grafiato do të punohet pa lule dhe 

do të shpërndahet me mallë dhe përdaf me sfungjer. 
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Figura 5 (sistemi kapotë – elementë përbërës) 

 

3.3. Për të arritur parametrat e duhur teknikë të reduktimit të humbjeve termike në ndërtesa është 

shumë i nevojshëm perdorimi i produkteve të certifikuara, të shoqëruar me certifikatat përkatëse, 

pasi përdorimi i produkteve të tjera nuk garanton cilësinë dhe efektin e duhur. 

3.4. Profilat, gozhdat plastike, rrjetat, këndoret, dhe shtresat finale duhen të jenë pjesë të një sistemi të 

certifikuar, STO, ROFIX, MAPEI (ose të ngjashëm) si dhe të aprovuara nga stafi i kantierit përpara 

aplikimit, sipas një formati dhe procedure të përcaktuar. Perpara aplikimit do bëhet rregullimi dhe 

pastrimi i fasadës egzistuese të tullave, me ujë deri sa të thahet, ose me primer për ngjitjen e kollës. 

Duhet të kihet kujdes gjatë ngritjes së skelerisë dhe cmontimit te saj për dëmtime të mundshme të 

sistemit. Skela duhet të kapet dhet të sigurohet në pika të cilat nuk e dëmtojnë sistemin kapotë, dhe 

këto pika duhet të riparohen në momentin e cmontimit të saj me elementët e duhur. Detaji i fillimit, 

bashkimet me pjesët e tjera të fasadës, detaji pranë dyerve dhe dritareve, detaji i fundit, afër fugave, 

duhet të jenë sipas materialit bashkangjitur dhe instruksioneve të inxhinierit të kantierit. 

3.5. Implementimi i sistemit kapotë do të bëhet konform projektit arkitektonik të fasadës dhe materialit 

bashkangjitur, udhëzimeve të prodhuesit, dhe konform standarteve ETAG 004, EN 13501-1 

3.6. Në fasadë do të ketë pjesë që nuk kanë nevojë për veshje me polisterol. Ato pjesë do të suvatohen 

dhe trajtohen me grafiato. Grafiato do të jetë akrilike me kova, me ngjyrë sipas projektit. 

3.7. Në pjesët kaluese (tubacione, shkarkime, detaje metalike) do të vendoset elementi ndarës prej 

gome.Në vendet ku do të përdoret silikon, duhet të jetë konform standarteve më të mira dhe i 

aprovuar më parë nga stafi i Progeen. 
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Figura 25 (detaji i 

kapotës) 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 (detaji i 

kapotës) 
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6. KËRKESA TEKNIKE TË PËRGJITHSHME  PËR  SISTEMIN KAPOTE. 

 

6.1 Aplikimi do të bëhet mbi muraturën e tullës dhe elementeve brej b/a sipas projektit të arkitekturës 

dhe pas miratimit të inxhinierit të kantierit dhe të investitorit. Përpara fillimit të punës të gjitha 

sipërfaqet ku aplikohet sistemi do të pastrohen nga pluhurat dhe do të spëkaten më ujë për të 

pregatitur sipërfaqen për montimin e polisterolit. 

5.2 Puna për aplikimin e sistemit do të nisë pasi të jete pastruar muratura e tullës nga papastertitë dhe 

nga  llacrat e fugave që mund të dalin jashtë muraturës. Aplikimi i sistemit do të filloje vetëm pasi të 

jetë verifikuar që muratura ku do të aplikohet është brenda kërkesave dhe standartit të kërkuar. Nuk 

lejohet që të fillojë aplikimi nëse në muraturë ka zgavra, papastërti, shtrëngime me pyka druri ose 

tulle. Skeleria do të montohet në distancën e duhur për lejimin e punës. 

5.3 Materiali që do të aplikohet do të jetë i miratuar sipas procedurës se investitorit. 

5.4 Montimi i pllakave të polisterolit do të bëhet me kollë në të gjithë gjerësinë dhe gjatësinë e tyre dhe 

jo me disa pika. Pllakat e polisterolit do të montohen në mënyrë të tillë që të mbështeten tek njëra-

tjetra në 1/3 e gjatësisë në formë muri tulle dhe do të nisin nga poshtë-lartë duke u mbeshtetur në 

elementin fundor të sistemit. Pas montimit të pllakave sipas rradhës së mësipërme duhet të kalohet 

shtresa e parë me kollë sëbashku me rrjetën me fibra xhami dhe 24 orë më pas duhet të kalohet 

shtresa e dytë e kollës. 24 orë pas kalimit të shtresës së dytë të kollës fillon montimi i vidave 

(upa-ve) plastike të përshtashme si për tulla argjile si për elemente betoni jo më pak se 6 copë/m2. 

Pikat ku do të montohen vidat (upat) duhet të stukohen që të mos jenë në kontakt të drejtpërdrejtë 

me shtresat e tjera. Në cdo kënd ose thyerje duhet të realizohet duke vendosur këndoren e sistemit. 

Këndorja duhet të montohet në mënyrë të tillë qe të mos dallojë si në horizontalitet dhe vertikalitet 

nga pjesa tjetër e sistemit. 
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Figura 6 (montimi i pllakave të polisterolit) 

 

5.5 Pasi të thahen edhe stukimet duhet të aplikohet një shtresë prajmer (ngjitës ,astar) perpara aplikimit 

të grafiatos. Grafiato aplikohet 24 orë pas aplikimit të astarit ose sipas specifikave të prodhuesit. 

Grafiato do të jetë akrilike dhe me ngjyrë sipas kërkesave të investitorit. Në rastet kur skeleria e 

montuar për këtë sistem është fiksuar në brendësi të sistemit, kur të nisë cmontimi i skelës duhet të 

merren masa që të bëhen riparimet e nevojshme në sistem duke aplikuar materialet e duhura dhe 

radhën e punës e cila do të miratohet më pare nga inxhinieri dhe nga  investitori. 
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