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A NIDA gipszkarton lemezek
széleinek hézagolása erősítő
szalaggal és erősítő szalag nélkül

1

A simító gipsz felhordása előtt a 45° fokra
levágott élt (hacsak a mennyezet kivitelezéséhez nem SYNIATM lemezt használunk - ekkor
a szögben történő levágásra nincs szükség)
megtisztítjuk a portól és megnedvesítjük vízzel,
vagy lealapozzuk.

4

A NIDA Start gipsz első rétegébe besüllyesztjük
a NIDA erősítő szalagot.

2

Bekeverjük a NIDA Start gipszet a csomagoláson megadott arányok szerint.

5

Az erősítő szalag besüllyesztése után felhordjuk a NIDA Start gipsz második rétegét.

3

Az elkészített simító gipszet felhordjuk a fugára, nem felejtve le, hogy be kell nyomni a NIDA
gipszkarton lemezek közötti hézagba.

6

Ugyanezt a műveletet elvégezzük a vízszintes
hézagok fugázásánál is.

7

A következő lépés a NIDA Finisz gipsz elkészítése.

10

A NIDA gipszkarton lemezek közötti hézag
fugázásához lehet használni NIDA Planfix Fresh
gipszet is. Ehhez a gipszhez nem szükséges
erősítő szalagot használni.

8

9

Następnie na spoinę nakładamy ostateczną
warstwę gipsu NIDA Finisz za pomocą pacy.

A kiszáradt fugát simára csiszoljuk egy hálós
dörzsszivaccsal vagy csiszoló papírral.

11

12

Az összes hézag kifugázása után a gipszkarton
lemezekből álló felület készen áll a végleges
kidolgozásra, a festésre, tapétázásra, japán
vakolat készítésére.

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

Gipsz szükséglet 1 m2 NIDA gipszkarton lemez hézagolásához:
Anyag *

Mennyiség

m.e.

NIDA Start simító gipsz

0,3

kg

NIDA Finisz simító gipsz

0,1

kg

NIDA erősítő szalag
NIDA Planfix Fresh** simító gipsz

1,2

m

0,25

kg

Ár az Ön forgalmazójánál

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Iłżecka 24 bud. F,
02-135 Warszawa
Info NIDA 0801 11 44 77
www.siniat.pl

* a felhasználási normák nem veszik figyelembe az anyagveszteséget
** NIDA Planfix Fresh gipsz használata esetén nincs szükség erősítő szalagra
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.

