
NIDA Start glaistą sumaišykite su vandeniu 
pagal instrukcijas ant pakuotės.

Paruoštą glaistą užtepkite ant siūlės į įspauski-
te jį į sandūrą tarp NIDA gipso plokščių.

Ant armavimo juostos užtepkite antrąją 
NIDA Start glaisto sluoksnį.

Tokiu pačiu būdu užglaistykite horizontalias 
siūles.

Į pirmąją NIDA Start glaisto sluoksnį įspauskite 
NIDA armavimo juostą.

Prieš tepdami glaistą, 45o kampu nupjautą 
kraštą (jei lubų danga sudaryta iš SYNIATM 
plokščių - krašto papildomai pjauti nereikia) 
nuvalykite nuo dulkių ir sudrėkinkite vandeniu 
arba nugruntuokite.
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Po to, ant siūlės mentele užtepkite baigiamąją 
NIDA Finisz glaisto sluoksnį.

Išdžiuvusią siūlę nušlifuokite šlifavimo tinkle-
liu arba švitriniu popieriumi.

Dabar paruoškite NIDA Finisz glaistą.

Siūles tarp NIDA gipso plokščių taip pat galima 
užglaistyti NIDA Planfix Fresh glaistu. Šiam glais-
tui nereikia naudoti armavimo juostos.

Užglaisčius visas siūles, plokščių paviršius 
paruoštas baigiamajai apdailai - dažymui, tape-
tavimui, tinkavimui japonišku tinku.

NIDA sistemos elementai užtikrina puikią 
apdailos kokybę.

MEDŽIAGŲ SANAUDOS 1-AM m2 GLAISTOMOS NIDA GIPSO PLOKŠTĖS:

* sunaudojimo normos pateiktos, neatsižvelgiant į medžiaginius nuostolius
** naudojant NIDA Planfix Fresh glaistą nereikia naudoti armavimo juostos

Medžiaga * Kiekis Mato vnt. Kaina pas Jūsų platintoją

glaistas NIDA Start 0,3 kg

glaistas NIDA Finisz 0,1 kg

armavimo juosta NIDA 1,2 m

glaistas NIDA Planfix Fresh** 0,25 kg
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SINIAT SP. Z O.O.
ul. Przecławska 8

03-879 Warszawa, Poland
Info NIDA 801 11 44 77

www.siniat.lt

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.


