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Az aljzat nedvszívásának kiegyenlítéséhez 
és erősítéséhez a fal egész felületét le kell 
alapozni. A lemezek ragasztásával kapcsolatos 
további munkát félre kell tennünk mindaddig, 
amíg a falon az alapozás kiszárad.

Előkészítjük a lemezeket, levágva őket a fal 
magasságánál kb. 15 mm-rel rövidebbre, hogy 
maradjon hézag a mennyezet és a padló között. 
A lemezek gipsz ragasztóval történő ragasztá-
sához 9,5 vagy 12,5 mm vastag NIDA Normál 
lemezeket lehet használni. A lemezek ragasztása 
előtt rámérünk a lemezre, és egy motoros dekopír 
fűrésszel vagy kézi fűrésszel kivágunk rajta min-
den nyílást az elektromos dugaszolóaljzatoknak.

A gipsz ragasztót egy fúrógépbe szerelt keve-
rővel készítjük el, emlékezve arra, hogy a ra-
gasztót alacsony fordulatszámon kell keverni, 
hogy a keverék ne legyen tele levegővel.

A habarcs lepény sorok közötti kiosztási 
távolság 600 mm a 12,5 mm vastag lemeznél, 
és 400 mm a 9,5 mm vastagnál. A gipsz lepény 
átmérője kb. 100-150 mm, a lepények közötti 
távolság a sorban kb. 300 mm legyen.

A ragasztó habarcsot a T típusú NIDA Ragasztó 
csomagolásán megadott információknak megfe-
lelően kell elkészíteni.

A NIDA gipszkarton lemezek felragasztása 
előtt a falfelületet meg kell tisztítani a portól 
és a laza anyagmaradványoktól.
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T Típusú NIDA gIpszRAgAszTóRA 
fEkTETETT fAlbuRkolAT



A lemezek függőlegesbe állításához vízszinte-
zőt használunk, azt a gipszkarton lemez felszí-
néhez tartva. A lemezek függőlegesbe állítását 
a falra a ragasztástól számított kb. 25 percen 
belül meg kell csinálni. Ennek az időnek az 
eltelte után a ragasztógipsz el kezd kötni, és a 
gipszlepény, a szerkezetének további bolygatá-
sa hatására, elválhat az alapfelülettől.

A ragasztógipsz kiszáradása után egy vízszinte-
zővel ellenőrizzük a lemez fekvését a falon.

A lepények felhordása után felragasztjuk 
a lemezt a falra, nem feledkezve meg a táv-
tartókról az alapfelülettől (erre a célra lehet 
gipszkarton lemez darabkákat használni).

Az ablakbemélyedésekben a ragasztógipszet 
a bevágott lemezcsíkok egész felületére 
felvisszük egy spakli vagy egy fogas simító 
segítségével, és így ragasztjuk fel őket.

Az összes lemez felragasztása után hozzáfo-
gunk a lemezek közötti fugák kivitelezéséhez, 
ehhez NIDA start, NIDA finisz simítógipszet 
és NIDA erősített szalagot használunk.

NIDA rendszerű elemek alkalmazása esetén 
garantáljuk, hogy a befejező művelettel magas 
minőséget fog elérni.
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T Típusú NIDA gIpszRAgAszTóRA fEkTETETT fAlbuRkolAT 1 m2-RE Eső 
 ANyAgszükséglETE:

sINIAT sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24 bud. f, 

02-135 Warszawa
Info NIDA 0801 11 44 77

www.siniat.pl

Anyag * mennyiség m.e. Ár az Ön forgalmazójánál

NIDA gipszkarton lemez 1 m2

T típusú NIDA ragasztógipsz 4,5 kg

NIDA start simító gipsz 0,3 kg

NIDA finisz simító gipsz 0,1 kg

NIDA erősítő szalag 1,4 m

* 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.


