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PASTOGĖS APDAILA IŠ
NIDA GIPSO PLOKŠČIŲ IR
NIDA WP 60 PASTOGĖS PAKABŲ

1

Pirmiausia ant gegnių, kas 400 mm pažymėkite pakabų tvirtinimo taškus.

4

Sumontavus kraštinius profiliuočius, ant nuožulnaus paviršiaus gulsčiuko pagalba nustatykite pastogės plokštumą ir užveržkite pakabos
tvirtinimo varžtus.

2

Pažymėtuose taškuose NIDA medienos varžtais
pritvirtinkite NIDA WP 60 pastogės pakabas.

5

Sumontavus visus NIDA CD 60 profiliuočius,
dar kartą patikrinkite nuožulnaus paviršiaus
plokštumą.

3

Į pritvirtintas NIDA pastogės pakabas gegnės
apačioje ir viršuje įstumkite NIDA CD 60 profiliuočius.

6

Atliekant stoglangio apdailą, prie NIDA CD
60 profiliuočių galų uždėkite NIDA UD 27
profiliuotį.

7

8

Po to, tarp gegnių patalpinkite izoliacinę
medžiagą.

10

9

Prie NIDA CD 60 profiliuočių priklijuokite
abipusės lipniosios juostelės gabaliukus garo
izoliacijai pritvirtinti.

Prie taip paruoštos konstrukcijos priklijuokite
garo izoliacinę plėvelę, o plėvelės siūles suklijuokite lipniąja juostele.

11

Nupjovę SYNIATM plokštes iki reikiamo dydžio,
pritvirtinkite jas prie karkaso konstrukcijos. Visos
SYNIATM plokščių sandūros turi papulti ant profiliuočio. Tarp plokščių skersinių briaunų turi būti
paliktas ne mažesnis kaip 400 mm tarpas.

12

Pritvirtinus visas plokštes prie lubų karkaso,
galima pradėti glaistyti siūles tarp plokščių
(daugiau informacijos gipso plokščių glaistymo
lapelyje). Užglaisčius siūles tarp NIDA gipso
plokščių, lubų paviršius paruoštas baigiamajai
apdailai: dažymui, tapetavimui, dekoratyviniam
tinkavimui, ir t.t.

NIDA sistemos elementai užtikrina puikią
apdailos kokybę.

MEDŽIAGŲ SĄNAUDOS 1-AM m2 PASTOGĖS APDAILOS:
Medžiaga *
gipso plokštė NIDA arba SYNIA

TM

Kiekis

Mato vnt.

1

m

Kaina pas Jūsų platintoją

2

pagrindinis profiliuotis NIDA CD 60

2,5

m

pastogės pakaba NIDA WP 60

3,0

vnt.

pagrindinis profiliuotis NIDA UD 27

0,6

m

išilginė jungtis NIDA LW 60

0,6

vnt.

varžtai NIDA 3,5 x 25

18

vnt.

medienos varžtai NIDA 3,5 x 25

6,0

vnt.

glaistas NIDA Start*

0,3

kg

glaistas NIDA Finisz

0,1

kg

armavimo juosta NIDA

1,4

m

izoliacinė medžiaga

1

m2

garo izoliacija

1

m2

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.

