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Tetőtér beépítés NIDA
gipszkartonnal és NIDA WP 60
tetőtéri függesztőkkel

1

A munkát a felfüggesztők rögzítési pontjainak
kijelölésével kezdjük a szarufákon 400 mm-enként.

4

A szélső profilok felszerelése után a ferde tetősíkra, egy vízszintező segítségével beállítjuk
a tetőtér síkját, és meghúzzuk a felfüggesztőt
rögzítő csavart

2

A kijelölt pontokban NIDA facsavarral felcsavarozzuk a NIDA WP 60 tetőtéri felfüggesztőket.

5

Miután felszereltük az összes NIDA CD 60
profilt a felfüggesztőkre, újra ellenőrizzük
a tetőhajlás síkját.

3

A felcsavarozott tetőtéri függesztőkbe
benyomjuk a NIDA CD 60 profilokat a szarufa
alján és tetején.

6

A tetőablak kialakításakor a NIDA CD 60 profil
végére NIDA UD 27 profilt nyomunk be.

7

8

A következő lépés a szigetelőanyag elhelyezése a szarufák között.

10

9

A NIDA CD 60 profilokra felragasztjuk a páraszigeteléshez szükséges kétoldali, öntapadó
ragasztószalag darabokat.

Az így előkészített konstrukcióra felragasztjuk
a párazáró fóliát, a fóliát találkozását öntapadó
ragasztószalaggal ragasztjuk le.

11

A SYNIATM lemez bevágása után a megfelelő
méretre, felcsavarozzuk a lemezt a vázszerkezetre. A SYNIATM logóval megjelölt összes
peremnek profilra kell esnie. A lemezek a keresztirányú élek érintkezésének 400 mm-es
eltolásával kell felcsavarozni.

12

Miután minden lemezt felcsavaroztunk a men�nyezeti vázhoz, hozzáfoghatunk a lemezek
hézagok kivitelezéséhez (bővebben a gipszkarton lemezek hézagolásáról szóló szórólapon). A NIDA gipszkarton lemezek közötti
csatlakozások kifugázása után a mennyezet
felületei készen áll a végső befejező munkák
kivitelezésére: festésre, tapétázásra, díszítő
vakolásra stb.

NIDA rendszerű elemek alkalmazása esetén
garantáljuk, hogy a befejező művelettel magas
minőséget fog elérni.

1 m2 tetőtér beépítésének anyagszükséglete:
Anyag *
NIDA vagy SYNIA
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m. e.

1
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Ár az Ön forgalmazójánál

2

NIDA CD 60 főprofil

2,5

m

NIDA WP 60 tetőtéri felfüggesztő

3,0

db

NIDA UD 27 profil

0,6
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LW 60 hosszanti összekötő

0,6

db

NIDA 3,5 x 25 mm lemezcsavar

18

db

NIDA facsavar 3,5 x 25 mm

6,0

db

NIDA Start* simító gipsz

0,3

kg

NIDA Finisz simító gipsz

0,1

kg

NIDA erősítő szalag

1,4

m

szigetelő anyag

1

m2

párazáró

1

m2
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* a felhasználási normák nem veszik figyelembe az anyagveszteséget
Az ismertetett tudnivalók és megoldások az aktuális műszaki ismeretek, a Siniat Műszaki Fejlesztési Központ és külső szervezetek kutatásai, valamint a szárazépítésben szerzett sokéves tapasztalat
és gyakorlat alapján lettek kidolgozva. A Siniat Sp. z o.o.-nak nincs befolyása a tervezésre, az építési munkaterület körülményeire, valamint a munka kivitelezésének módjára. Ezért fenntartjuk, hogy
a fentiek általános iránymutatások, gyakorlati alkalmazásuk nem lehet semmilyen követelés alapja. Siniat Sp. z o.o. nem felel a nyomdahibákért.

