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PERTVARA ANT
IŠTISINĖS KONSTRUKCIJOS IŠ
NIDA GIPSO PLOKŠČIŲ

1

Pirmiausia gulsčiuku ir liniuote nubrėžkite pertvaros montavimo liniją.

4

Vertikaliuose ir horizontaliuose profiliuočiuose,
kas 1000 mm išgręžkite angas NIDA greito
montavimo kaiščiams. Profiliuočius pritvirtinkite prie sienų, grindų ir perdangos naudodami
greito montavimo kaiščius.

2

Išmatavę sieną, nupjaukite iki reikiamo ilgio
NIDA C vertikalius profiliuočius ir NIDA U horizontalius profiliuočius.

5

Ant grindų, kas 600 mm nubrėžkite NIDA C
vertikalių profiliuočių montavimo linijas.

3

Prie visų NIDA C ir NIDA U kraštinių profiliuočių
ant apatinės pusės priklijuokite NIDA garso
izoliacijos juostą.

6

NIDA C vertikalius profiliuočius įstumkite į
NIDA U horizontalius profiliuočius. Atsiminkite,
kad NIDA C profiliuočiai yra 10 mm trumpesni
už sienos.

7

Trumpesnius NIDA gipso plokščių kraštus, kurie
sudarys horizontalią siūlę, nupjaukite peiliu
45o kampu.

10

Siekiant pagerinti garso izoliaciją, pertvaros
ertmę užpildykite izoliacine medžiaga (stiklo
arba akmens vata).

8

9

Taip paruoštą plokštę pridėkite prie perdangos
karkaso, apačioje padėkite plokštės gabaliukus, kad liktų vietos plėtimuisi. Viršuje palikite
panašaus aukščio tarpą.

Plokštes pritvirtinkite NIDA varžtais tik prie
NIDA C vertikalių profiliuočių, kad plokščių
sandūros gretimose eilėse būtų praslinkusios
bent 300 mm.

11

12

Plokštes montuokite taip, kad jų vertikalios
sandūros abiejose pertvaros pusėse būtų praslinkusios tarpusavyje 600 mm. Po to, užglaistykite visas siūles tarp plokščių. Taip suformuota
pertvara paruošta apdailos darbams - dažymui,
tapetavimui.

NIDA sistemos elementai užtikrina puikią
apdailos kokybę.

MEDŽIAGŲ SĄNAUDOS 1-AM m2 PERTVAROS (IŠTISINĖ KONSTRUKCIJA):
Medžiaga *

Kiekis

Mato vnt.

gipso plokštė NIDA

2

m2

profiliuotis NIDA U

0,7

m

profiliuotis NIDA C

1,8

m

1

m2

izoliacinė medžiaga (jei reikia)
garso izoliacijos juosta NIDA

1,1

m

nailoniniai kaiščiai NIDA

0,9

vnt.

varžtai NIDA 3,5 x 25

24

vnt.

armavimo juosta NIDA

2,8

m

glaistas NIDA Start

0,6

kg

glaistas NIDA Finisz

0,2

kg

Kaina pas Jūsų platintoją

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa, Poland
Info NIDA 801 11 44 77
www.siniat.lt

* sunaudojimo normos pateiktos, neatsižvelgiant į medžiaginius nuostolius
Ši informacija buvo parengta remiantis turimomis techninėmis žiniomis, Siniat techninės plėtros centro ir išorinių tyrimų institucijų atliktais tyrimais, daugiamete patirtimi ir praktika sausosios
statybos srityje. Siniat Sp. z o.o. nėra tiesiogiai atsakinga už projektavimo, statybos ir montavimo darbus. Todėl pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir jie nesudaro pagrindo jokioms
pretenzijoms reikšti. Siniat Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo metu galimas klaidas.

