
A bejelölt vonal mentén szögeket verünk be, 
amelyek megtartják a felrakott díszítőszegélyt 
kb. 1500 mm távolságban.

A csomagoláshoz melléklet sablonnal be kell 
rajzolni a díszítőszegélyek összekapcsolásához 
a fal sarkaiban szükséges vágás vonalát.

Bekeverjük a T típusú NIDA Klej ragasztógip-
szet, amivel a díszítőszegélyt fogjuk felragasz-
tani.

A bekevert ragasztógipszet felhordjuk a díszí-
tőszegély alsó szélére.

Egy fűrésszel a sablon mentén elvágjuk a díszí-
tőszegélyt.

A díszítőszegélyek kivitelezését a helyiség ke-
rülete mentén egy vízszintes vonal kijelölésével 
kezdjük, amelynek mentés a díszítőszegély fel 
lesz erősítve. A kivitelezendő díszítőszegély 
fajtájától függően a bejelölt vonal távolsága 
a födémtől megfelelően 64 mm (90-es típus) 
vagy 82 mm (120-as típus).
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A kinyomódó, fölös ragasztót eltávolítjuk egy 
spaklival.

Egy nedves szivaccsal átdörzsöljük a díszí-
tőszegély alsó és felső peremét, hogy eltávolít-
suk a ragasztó maradékát.

Felrakjuk a beragasztózott díszítőszegélyt 
a szintet kijelölő szögekre támasztva.

miután a ragasztó megszáradt, kihúzzuk a dí-
szítőszegélyt tartó szegeket.

A díszítőszegéllyel kivitelezett sarkok emelik 
a helyiség esztétikáját.

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

1 fm BEépíTETT NIDA smAll és lArgE DíszíTőszEgélyrE juTó ANyAgFElhAszNálás:

* a felhasználási normák nem veszik figyelembe az anyagveszteséget

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

díszítőszegély (NIDA smAll és lArgE) 1 m

T típusú NIDA gipsz ragasztó 0,7 kg
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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.


