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Compania SINIAT, lider în domeniul sistemelor de gips-
carton este prezentă în Europa și în America Latină, 
având 43 de fabrici de producţie și derulând activităţi în 
13 ţări. Sediul central al companiei este situat în Franţa, 
în localitatea Avignon. Aici se găsește totodată și Centrul 
Tehnic de Dezvoltare, care, având o vastă experienţă, 
conduce cercetarea și inovaţia în domeniul produselor și 
sistemelor de gips- carton.

SINIAT România deţine 2 unităţi de producţie - fabrica 
de plăci din gips-carton din Turceni și fabrica de 
ipsosuri, tencuieli şi gleturi de la Aghiresu, judetul Cluj, 
precum şi cariera Birtz.

Începând cu anul 2011, SINIAT face parte din grupul Etex.

Grupul Etex produce și comercializează materiale de 
calitate superioară și oferă clienţilor săi soluţii inovatoare 
în domeniul construcţiilor. Având sediul în Belgia, Grupul 
este prezent în 42 de ţări, deţine 113 de fabrici și are 
peste 14500 de angajaţi.

Grupul Etex are patru linii principale de activitate: 
 plăci din gips-carton şi ipsos pentru industria  

construcţiilor
 elemente pentru acoperișuri de mici și mari dimensiuni
 soluţii de protecţie pasivă la foc a construcţiilor
 soluţii ceramice pentru pardoseli, pereţi şi faţade.

Produse pe bază de gips-carton, comercializate sub 
brandul SINIAT

SINIAT pune la dispoziţie clienţilor săi o gamă variată 
de produse pe bază de ipsos și sisteme de gips-carton, 
menită să satisfacă orice exigenţă în domeniul finisărilor 
interioare.
Sistemele de gips-carton de la SINIAT sunt ideale pentru 
a crea sau reamenaja spaţiile interioare ale unei case, 
oferind flexibilitate și confort.
SINIAT vă pune la dispoziţie sisteme speciale:
sistemele pentru înălţimi ridicate, sistemele rezistente la 
foc, soluţii pentru sălile de cinema, soluţii pentru medii cu 
umiditate excesivă, soluţii speciale pentru școli și spitale.

Siniat membră a grupului ETEX

CONSTRUIM PE FUNDAŢII SOLIDE

EXCELENŢĂ  
ÎN CALITATE
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NIDA și ADERA sunt brandurile sub care sunt comercializate 
în Romania produsele și sistemele de 
gips-carton. Fiind certificate conform standardelor europene, 
produsele SINIAT reprezintă calitate, durabilitate și asigură 
performanţa produsului și a sistemului de gips-carton, fiind 
alegeri excelente atât în construcţiile noi, cât și în renovarea 
clădirilor existente.

GAMA DE PRODUSE SINIAT CUPRINDE:
 Plăcile din gips-carton NIDA - se ridică la nivelul oricăror 

exigenţe și reprezintă garanţia obţinerii unor rezultate 
excelente din punct de vedere calitativ, tehnic și estetic. 
Reprezintă soluţia perfectă pentru pereţi, plafoane, 
compartimentări, placări şi finisări.

 Ipsosul pentru îmbinări NIDA Profesional şi ipsosul adeziv 
pentru placări NIDA Boardfix - reprezintă soluţia ideală pentru 
finisarea sistemelor de gips-carton.

 Gama Adera - ipsos şi produse formulate pe bază de ipsos - 
oferă o gamă variată de produse: ipsosuri, tencuieli manuale şi 
mecanizate, gleturi de nivelare şi de finisare.

 Profilele metalice NIDA (UD, CD, ghidaje UW, montanţi 
CW, traverse) - sunt destinate pereţilor, plafoanelor, nișelor, 

bibliotecilor, dulapurilor zidite în perete şi placărilor unor 
suprafeţe existente.

 Accesorii pentru sisteme de gips-carton NIDA.

GARANŢIA SISTEMULUI DE GIPS-CARTON

Produsele și componentele NIDA System sunt testate 
pentru a asigura compatibilitatea și performanţa sistemului. 
În baza unor teste riguroase, desfășurate la instituţii de 
renume din ţară sau din afara României, suntem în măsură să 
garantăm performanţa tehnică a sistemelor noastre, oferind 
liniște și siguranţă utilizatorilor, contractorilor, inginerilor și 
arhitecţilor.

Atunci când sistemele sunt construite în întregime cu 
componente și materiale NIDA de către profesioniști calificaţi, 
în conformitate cu informaţiile tehnice de specialitate și cu 
standardele relevante, SINIAT oferă garanţia sistemului NIDA 
System. Pentru mai multe detalii privind sistemele de gips-
carton NIDA, vă rugăm contactaţi departamentul Asistenţă 
Tehnică SINIAT, sau, consultaţi documentaţia de specialitate, 
disponibilă pe site-ul companiei www.siniat.ro

BRANDURILE LOCALE DE PRODUS - NIDA ȘI ADERA
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Portofoliul de PRODUSE

PLĂCI DIN GIPS-CARTON

PROFILE METALICE

ACCESORII METALICE

IPSOS ŞI GLET

SERVICII ŞI SUPORT
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NIDA STANDARD este o placă din gips-carton formată 
dintr-un miez de gips, ale cărei suprafeţe și margini longitudinale sunt 
acoperite de un carton special armat cu fibre. Faţa superioară este de 
culoare albă.

CEMENTEX este un produs fabricat dintr-o combinaţie de ciment, fibre 
organice din celuloză, silica, aditivi şi apă, folosind tehnologia Hatscheck 
urmată de autoclavizare, proces care asigură rezistenţă mecanică şi 
stabilitate dimensională optimă.

NIDA HYDRO este o placă din gips-carton aditivată, ceea ce îi asigură o 
absorbţie redusă a apei în miez, ale cărei suprafeţe și margini longitudinale 
sunt acoperite de un carton special. Faţa superioară este de culoare verde.

NIDA FLAM este o placă din gips-carton cu miez de gips ranforsat cu fibre 
de sticlă, ale cărei suprafeţe și margini longitudinale sunt acoperite de un 
carton special multistrat. Placa are coeziunea miezului îmbunătăţită la 
temperaturi înalte. Faţa superioară este de culoare roz. Pentru sisteme de 
pereţi şi placări cu înălţimi foarte mari, se pot utiliza plăcile NIDA Flam Plus şi 
NIDA Flam Extra.

NIDA HYDROFLAM este o placă din gips-carton cu miez de gips aditivat 
și ranforsat cu fibre de sticlă, ce asigură întârzierea propagării focului 
și micșorarea absorbţiei de umezeală, ale cărei suprafeţe și margini 
longitudinale sunt acoperite de un carton special multistrat. Faţa superioară 
este de culoare verde.

NIDA ACUSTIC este o placă din gips-carton compusă dintr-un miez de gips 
cu o densitate foarte mare, ranforsat cu fibre de sticlă, ale cărei suprafeţe 
și margini longitudinale sunt acoperite de un carton special multistrat. Faţa 
superioară este de culoare albastră.

AQUABOARD este o placă specială tip gips-carton cu o compoziţie a 
miezului din gips armat cu fibră de sticlă, aditiv de silicon rezistent la apă şi 
alţi aditivi ce previn apariţia mucegaiului. Are un înveliş exterior de culoare 
portocalie, realizat dintr-o împâslitură de fibră de sticlă, tratată pentru a 
împiedica absorbţia de apă.

PLĂCI SPECIALE NIDAFlex 6,5, Pregy Feu, Pregy RX 12,5, Pregyroc Air, 
LaDura, NIDASonic R6 N0, NIDASonic R8 N0, NIDASonic R10 N0, NIDASonic 
R12 N0, NIDASonic R15 N0, NIDASonic R8/12 N0, NIDASonic R12/20 N0, 
NIDASonic R12/20/35 N0, NIDASonic R8/15/20 N0, NIDASonic C8 N0, 
NIDASonic C12 N0, Pregybel R15 N1, Pregybel R12 N2, Pregybel R15 N8, 
Pregybel C10 N8, Pregybel L5*80 N8, Hydropanel,

PLĂCI DIN GIPS-CARTON ŞI FIBROCIMENT

Portofoliul de produse
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PROFILE NIDA METAL UW sunt profile metalice din tablă zincată cu 
grosime de 0.6 mm, având în secţiune forma literei "U", fabricate prin 
prelucrare la rece pe maşini de profilat cu tren de role.

PROFILE NIDA METAL CW sunt profile metalice din tablă zincată cu 
grosime de 0.6 mm, având în secţiune forma literei "C", fabricate prin 
prelucrare la rece pe maşini de profilat cu tren de role.

PROFILE NIDA METAL UD 30 sunt profile metalice din tablă zincată 
cu grosime de 0.6 mm, având în secţiune forma literei "U", fabricate prin 
prelucrare la rece pe maşini de profilat cu tren de role.

PROFILE NIDA METAL CD 60 sunt profile metalice din tablă zincată 
cu grosime de 0.6 mm, având în secţiune forma literei "C", fabricate prin 
prelucrare la rece pe maşini de profilat cu tren de role.

PROFILE NIDA SMART METAL UW sunt profile metalice din tablă zincată 
subţire, având grosimea de 0.5 mm şi secţiune în forma literei ”U”, fabricate 
prin profilare la rece.

PROFILE NIDA SMART METAL CW sunt profile metalice din tablă zincată 
subţire, având grosimea de 0.5 mm şi secţiune în forma literei ”C”, fabricate 
prin profilare la rece. 

PROFILE NIDA SMART METAL UD sunt profile metalice din tabla zincată 
subţire, având grosimea de 0.5 mm şi secţiune în forma literei ”U”, fabricate 
prin profilare la rece.

PROFILE NIDA SMART METAL CD sunt profile metalice din tablă zincată 
subţire, având grosimea de 0.5 mm şi secţiune în forma literei ”C”, fabricate 
prin profilare la rece.

PROFILE PENTRU SISTEME DE GIPS-CARTON

Portofoliul de produse
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BANDĂ PENTRU 
ÎMBINAREA PLĂCILOR 
DE GIPS-CARTON 

BANDĂ DE COLŢ 
pentru colţuri 
interioare și 
exterioare din 
gips-carton

ȘURUBURI 
AUTOFILETANTE

RACORDURI 
ÎMBINARE

RACORD 
PRELUNGIRE

ȘURUBURI 
AUTOPERFORANTE

BRIDĂ REGLABILĂ

ȘURUBURI 
AUTOPERFORANTE
AP 421

BANDĂ DIN HÂRTIE 
MICROFORATĂ

LAMELĂ 
FLEXIBILĂ DUBLĂ

TIRANŢI CU INEL

BANDĂ DIN 
HÂRTIE ARMATĂ

TIRANŢI CU 
CÂRLIG

BANDĂ 
AUTOADEZIVĂ

RACORD PENTRU
LEMN

BANDĂ DIN FIBRĂ DE 
STICLĂ

BRIDĂ MULTIPLĂ

DIBLU CU ȘURUB
MOLLY DN 6X40

RACORD SUSPENSIE

RACORD DE 
SUSPENDARE 
NONIUS

ACCESORII PENTRU SISTEME DE GIPS-CARTON

Portofoliul de produse

ȘURUBURI 
AUTOPERFORANTE 
ŞI AUTOFILETANTE 
HYDROPANEL HP
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NIDA PROFESIONAL Ipsos pentru îmbinarea şi finisarea plăcilor din gips-carton
Se utilizează pentru nivelarea și finisarea imbinărilor dintre plăcile din gips-carton. 
Datorită timpului de lucru extins este soluţia perfectă în cadrul aplicărilor în șantierele de 
dimensiuni mari.

NIDA PROFESIONAL FRESH Ipsos pentru îmbinarea şi finisarea plăcilor din gips-carton
Se utilizează pentru nivelarea și finisarea imbinărilor dintre plăcile din gips-carton. 
Datorită timpului de priză redus este soluţia perfectă în cadrul aplicărilor în șantierele de 
dimensiuni mici.

NIDA BOARDFIX adeziv pe baza de ipsos pentru plăcile de gips-carton
În vederea realizării placărilor de gips-carton, pe suprafeţe de BCA, cărămidă, beton, 
tencuieli (ciment, var-ciment, ipsos). Pentru lipirea panourilor izolante, reparaţii de fisuri 
sau umplerea rosturilor cu grosimi mai mari de 3 mm.

NIDA PRO este o pastă gata preparată, superalbă, care se utilizează în sistemele de 
îmbinare şi finisare a plăcilor de gips-carton, precum şi pentru gletuirea completă a 
suprafeţelor minerale. Are o aderenţă excelentă la suport, este uşor de aplicat şi de slefuit. 
După uscare are culoare albă, reprezentând o bază perfectă pentru lucrările de finisare 
ulterioare. Se poate aplica manual sau mecanizat.

ADERA LISS glet de finisare cu aplicare manuală şi mecanizată
Adera Liss este un glet pe bază de ipsos pentru finisarea tencuielilor de ipsos, a gleturilor de 
nivelare şi a plăcilor din gips-carton. Se obţin finisaje de calitate superioară, gata de vopsire.

IPSOS PENTRU FINISAREA SISTEMELOR DE GIPS-CARTON

Portofoliul de produse
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Echipa tehnică SINIAT, are o vastă experienţă în domeniul sistemelor de gips-carton şi vă stă la dispoziţie cu informaţii 
privind reglementările tehnice şi legislaţia în domeniu, recomandări privind utilizarea produselor și sistemelor de gips-
carton, demonstraţii practice în șantiere, soluţii tehnice personalizate, asistenţă tehnică în șantiere.
Echipa tehnică organizează de asemenea pentru Partenerii SINIAT următoarele cursuri de pregătire:

 cursuri destinate echipelor de vânzări ale Partenerilor
 demonstraţii practice privind utilizarea produselor sistemelor 
 cursuri destinate montatorilor, privind montajul sistemelor de 

gips-carton - programul Școala tehnică şi inovaţie SINIAT (S.T.I.)

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi echipa tehnică,sau, 
vă rugăm transmiteţi solicitările dumneavoastră, la adresa de e-mail:
siniat@siniat.com. 

SINIAT pune la dispoziţie partenerilor săi servicii de promovare și suport 
comercial, constând în următoarele:

 personalizarea punctelor de vânzare, asigurând astfel vizibilitatea
produselor SINIAT la punctele de vânzare ale partenerilor

 materiale de marketing 
 suport în acţiuni de promovare a produselor și sistemelor SINIAT; organizarea 

de campanii de promovare, sisteme de stimulare a vânzărilor
 dezvoltarea de pachete comune de produse şi servicii
 asistenţă și consultanţă comercială; rapoarte privind evoluţia pieţei, a 

construcţiilor şi a materialelor de construcţii
 suport juridic, consultanţă privind legislaţia legală în vigoare
 alte servicii comerciale, la solicitarea clienţilor. 
 platforma online de fidelizare a clienţilor www.premiatcusiniat.ro

Servicii și suport

ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE

PROMOVARE ŞI SUPORT COMERCIAL

Siniat vă oferă Programul de Calcul pentru calculul necesarului de materiale per 
metru pătrat şi detalii de execuţie
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Elementul în formă de "U" din oţel zincat, denumit ghidaj NIDA METAL UW, se fixează în prima etapă de execuţie a unui 
perete de pardoseală şi plafon. Lăţimea profilului: 50, 75 sau 100 mm.
Elementul în formă de "C" din oţel zincat, denumit montant NIDA METAL CW, se fixează prin răsucire în profilul UW. 
Lăţimea profilului: 50, 75 sau 100 mm.
Orificiile din profilele CW permit cu uşurinţă traversarea tubulaturilor tehnice.

Se trasează grosimea ghidajului pe pardoseală şi cu firul de plumb se raportează la tavan.

UW 50

50 mm

NIDA METAL

75 mm

UW 75
NIDA METAL

100 mm

UW 100
NIDA METAL

Profil ghidaj
NIDA METAL UW

PROFIL MONTANT CW

Perforaţii 
pentru 
trecerea 
cablurilor 
electrice

50 mm

NIDA METAL NIDA METAL NIDA METAL

75 mm 100 mm

CW 50 CW 75 CW 100

Identificaţi poziţia golurilor de uşă!

Se fixează ghidajele UW cu dibluri metalice
la distanţe de 50 cm şi benzi adezive speciale.

În acest moment, în ghidaje se pot instala 
montanţii.

SFAT: Pentru o protecţie acustică 
îmbunătăţită se va lipi pe spatele şi lateralele 
ghidajelor, bandă de etanşare monoadezivă.

 

80 - 90 cm40 - 60 cm

40 - 60 cm

Fixare prin lipire:
bandă dublu adezivă 
în cazul protejării 
suprafeţelor deja 
finisate, marmură 
placări ceramice, etc.

Ghidaj NIDA 
METAL UW

Ghidaj NIDA METAL UW

Montant NIDA 
METAL CW

Poziţia montanţilor
gol uşţă

Construcţia şi montajul PEREŢILOR

STRUCTURĂ METALICĂ

MONTAJUL STRUCTURII METALICE 
GHIDAJE

Nota: Modalitatea de fixare de suport, 
pentru a asigura cerinţa de rezistenţă şi 
stabilitate, se va conforma şi dimensiona, de 
către proiectantul de specialitate.
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40-60 cm

40-60 cm

15-20 cm

Ghidaj 
NIDA METAL UW

Montant
NIDA METAL CW

Montant
NIDA METAL CW

Montant
NIDA METAL CW

2x Montant
NIDA METAL CW

Ghidaj 
NIDA METAL UW

Ghidaj 
NIDA METAL UW

Ghidaj 
NIDA METAL 

UW

Montanţii se încastrează în interiorul ghidajelor.

În cazul montării unei uşi este important să se fixeze bine ghidajul de pardoseală, lăsând o rezervă de 10-15 cm, pentru a 
permite suprapunerea acestuia, la 900 mm în cazul unui gol de uşa clasic.

Distanţa dintre montanţi depinde de 
înălţimea peretelui care trebuie instalat şi 
de nivelul de încărcare la care acesta este 
supus (interax de 30, 40 sau 60 cm).

Înălţimea montanţilor trebuie să fie cu 1 
cm mai mică decât distanţa între ghidajul 
din podea şi cel din plafon pentru a uşura 
fixarea acestora şi pentru a da elasticitate 
peretelui. Încastrarea în ghidaje se face 
prin torsiune.

Este bine să se dubleze montanţii părţii 
de sus a golului de uşă pentru a acoperi 
îmbinarea dintre plăci şi pentru a rigidiza 
structura, evitând astfel clasicele 
crăpături.

NOTA: Interaxa reprezintă distanţa 
dintre două profile consecutive.

NOTA: Se recomandă ca îmbinările 
dintre plăcile din gips-carton să nu 
se suprapună peste montanţii golului 
de uşă. Identificaţi golurile de uşă 
sau  ferestrele înainte de a proceda 
la montarea structurii metalice.

Ghidaj 
NIDA METAL UW

Ghidaj 
NIDA METAL UW

Ghidaj 
NIDA METAL UW

Montant
NIDA METAL CW

Montant
NIDA METAL CW

Montant
NIDA METAL CW

MONTAJUL STRUCTURII METALICE
MONTANŢI

Construcţia şi montajul pereţilor

UŞA ŞI PARTICULARITĂŢILE DE MONTARE
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Ajustarea lungimii sau lăţimii unei plăci de gips-carton NIDA porneşte de la marcarea dimensiunii dorite cu ajutorul unui 
creion.

Plăcile din gips-carton NIDA se taie cu un simplu cutter ghidat de o riglă metalică, se rup de-a lungul inciziei şi apoi se 
taie cartonul pe faţa cealaltă.

Se aşază şi se suprapun după necesităţi

Plăcile din gips-carton NIDA se aşază având grijă să fie poziţionate la 1 cm de podea. Se sprijină, înainte de înşurubare, 
pe un distanţier - confecţionat, eventual, din resturi de plăci.

Placa se poziţionează pe montant, cu latura mai lungă pe verticală şi se înşurubează pe acesta. Şuruburile se fixează în 
structura metalică la 1 cm de marginea longitudinală, 1,5 cm de cea transversală şi la 30 cm unul de altul.

1 cm

1 cm

1,5  cm

30 cm

30 cm

30 cm

MONTAREA PLĂCILOR DE GIPS-CARTON PE STRUCTURA METALICĂ

Construcţia şi montajul pereţilor
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Înainte de a închide peretele realizat, treceţi eventualele tubulaturi, folosind perforaţiile existente în montanţi.

Cum se poate observa din desenul tehnic, pentru a putea suspenda obiectele sanitare şi a insera tubulaturile tehnico-
sanitare şi de canalizare s-a realizat o structură metalică dublă, cu montanţi dubli legaţi între ei cu fâşii de gips-carton 
NIDA HYDRO

Cutiile electrice se aşază după ce s-a 
realizat perforaţia respectivă în placă 
cu un fierăstrău manual sau folosind o 
carotă specială.

După ce s-au fixat plăcile din gips-carton 
NIDA HYDRO de structură metalică, 
înainte de a suspenda obiectele sanitare, 
se poate faianţa în mod normal.

NOTA: În zonele placate cu plăci 
ceramice se recomandă placarea 
dublă la o distanţă standard a 
montanţilor de 600 mm Suport pentru lavoar

Suport de vas toaletă

INSTALAŢII ELECTRICE SAU TEHNICO-SANITARE

PEREŢI NETEZI, GATA DE FAIANŢARE

Construcţia şi montajul pereţilor
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...
 ≈

50
0

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga superior Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 
Tronson dreapta superior

Şurub M8 cu piuliţă şi şaibă

Distanţa minimă de decalare a 
joantelor tronsoanelor
stânga-dreapta

Nivel jontare profil montant  
Nida Metal UA 50/75/100  
Tronson dreapta 
Rost zero !!!

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100  
Tronson dreapta inferior

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100  
Tronson dreapta

Şurub M8 cu piuliţă şi şaibă

Nivel jontare profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga 
Rost zero !!!

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga inferior

Profil montant 
Nida Metal UA 50/75/100 

Tronson stânga
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0
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Detalii jontare profile UA50/75/100
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Vedere laterală Elevaţie locală

Modalitate de debitare profile UA

CORECT AŞA NU !!!

m
in

im
 5

debitarea profilului se va realiza 
doar în zona de profil plin

Nu se acceptă debitarea profilului în 
dreptul găurilor alungite !!!

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 
Tronson superior

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 50

l ≈ 1000 mm

2x4 Şurub M8 
cu şaibă şi piuliţă 

Dispunere in zig-zag

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 

Tronson inferior
49

49

4
94
0

4
0

40

40

40

40

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 
Tronson inferior

2x4 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă 
Dispunere în zig-zag

Rost Zero !!!

Ax de simetrie 
jontare

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 50 
l≈ 1000 mm

≈1
25

≈1
25

≈1
25

≈1
25

≈1
25

≈1
25

≈1
25

≈1
25

≈1
25
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≈1
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≈7
5

≈7
5

≈7
5≈1

0
0

0

≈1
0

0
0

≈ ≈

≈ ≈

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 50 
Tronson superior

Rost Zero !!!

Detalii jontare profile UA50
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Vedere laterală Elevaţie locală

Modalitate de debitare profile UA

m
in

im
 5

debitarea profilului se va realiza  
doar în zona de profil plin

Nu se acceptă debitarea profilului  
în dreptul găurilor alungite !!!

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 
Tronson superior

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 75

l ≈ 1000 mm

2x4 Surub M8 
cu şaibă şi piuliţă 

Dispunere în zig-zag

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 

Tronson inferior

74

74

74

4
0

4
0

40

40

40

40

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 
Tronson inferior

2x4 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă 
Dispunere în zig-zag

Rost Zero !!!

Ax de simetrie 
jontare

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 75 
l≈ 1000 mm

≈1
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5≈1

0
0
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≈1
0

0
0

≈ ≈

≈ ≈

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 75 
Tronson superior

Rost Zero !!!

Detalii jontare profile UA75

CORECT AŞA NU !!!
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Vedere laterală Elevaţie locală

Modalitate de debitare profile UA

m
in

im
 5

debitarea profilului se va realiza  
doar în zona de profil plin

Nu se acceptă debitarea profilului  
în dreptul găurilor alungite !!!

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 100 

Tronson superior

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 100

l ≈ 1000 mm

2x4 Şurub M8 
cu şaibă şi piuliţă 

Dispunere în zig-zag

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 100 

Tronson inferior
99

99

9
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4
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4
0

40

40

40

40

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 100 
Tronson inferior

2x4 Şurub M8 cu şaibă şi piuliţă 
Dispunere în zig-zag

Rost Zero !!!

Ax de simetrie 
jontare

Profil metalic de jontare 
Nida Metal UA 100 
l≈ 1000 mm
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≈1
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25

≈1
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≈7
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5

≈7
5

≈7
5≈1

0
0

0

≈1
0

0
0

Profil metalic de rezistenţă 
Nida Metal UA 100 
Tronson superior

Rost Zero !!!

≈ ≈

≈ ≈

Detalii jontare profile UA100

CORECT AŞA NU !!!
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Detaliu jontare profile simple 
NIDA Metal CW

Profil Nida Metal CW
Tronson superior

Profil Nida Metal CW
Tronson inferior

Profil de jontare
Nida Metal UW

50
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50
50

20
0

20
0

20
0

20
0

50
0

50
0

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLATHEAD

LU
N

G
IM

E 
P

R
O

FI
L 

U
W

 L
= 

10
0

0
 m

m

Detaliu jontare profile dublate  
NIDA Metal CW

Profil Nida Metal CW
Tronson superior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson superior - stânga

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - dreapta

Profil NIDA Metal CW
Tronson inferior - stânga

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Total șuruburi pt 
o jontare:
2x3x2 = 12 buc,
4.2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW
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Profil de jontare
NIDA Metal UW

S3

S2

=
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20
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S3

S2

S1

= =

2
12

Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW 
L= 1000 mm

Secţiune S3
2

= =

2

2

12
Şuruburi 
autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000 mm

Secţiune S2

Detalii jontare profile NIDA Metal CW

= =

2
Şuruburi autoperforante
2x3x2=12 bucăţi,
4,2x13 FLAT HEAD

Profil de jontare
NIDA Metal UW L=1000 mm

Secţiune S1
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Combinând câteva elemente, se pot monta structuri simple sau duble pentru a se realiza plafoane false suspendate.

Diblurile pentru fixarea plafoanelor suspendate au diverse configuraţii,  în funcţie de tipul de tavan existent.Folosiţi 
întotdeauna dibluri de fixare din gama NIDASystem.

 Dacă se prevede izolaţia, asezaţi-o pe structura metalică înainte de 
fixarea plăcilor din gips-carton

  Protecţia de vapori a izolaţiei trebuie să fie poziţionată lângă partea 
caldă, în acest caz imediat deasupra plăcilor din gips-carton

40 cm

120 cm
50/52 cm

10 cm

60 cm

60 cm

100
cm

50/52 cm

90 cm

40 cm

120 cm

50/52 cm

40 cm
60 cm

60 cm

Racord de îmbinare 
dublu NIDA SYSTEM

Piese necesare pentru plafon -
structură metalică dublă

Racord 
suspensie 
dublu NIDA 
SYSTEM

Racord de îmbinare 
simplu NIDA System

Racord de îmbinare 
simplu NIDA SYSTEM

Tirant NIDA System

Tirant NIDA SYSTEM

Racord prelungire CD 60

Vată minerală

Racord de îmbinare 
dublu NIDA System

Bridă reglabilă multiplă 
NIDA SystemRacord suspensie dublu 

NIDA System

Bridă reglabilă simplă 
NIDA System

Plafon suspendat - structură 
simplă -racorduri suspensie

Plafon suspendat - structură 
dublă -racorduri suspensie

Pentru a izola plafonul fals folosim o 
saltea din vată minerală. Această aplicaţie 
trebuie făcută ca şi cea pentru trecerea 
tubulaturilor cu aplicarea unei folii de 
protecţie la vapori, înainte de aplicarea 
plăcilor de gips-carton NIDA.

Plafon suspendat - structură 
simplă - bride reglabile

Profil plafon NIDA 
Metal CD 60

Profil plafon NIDA 
Metal UD 30Structura

de plafoane
suspendate
folosind
racordul de
suspensie

Construcţia şi montajul PLAFOANELOR

PLAFOANE FALSE FIXE SAU SUSPENDATE CU FINISARE TRADIŢIONALĂ

MONTAREA PLAFOANELOR FALSE PE STRUCTURI METALICE

IZOLAŢIA
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Plăcile din gips-carton NIDA se fixează pe structură metalică dispusă perpendicular pe grinzile de lemn existente.

150

150

Se trasează poziţiile profilelor la interax de 
50 cm, se montează bridele reglabile, iar 
profilele metalice se fixează de acestea 
utilizând şuruburi autoforante din gama NIDA 
SYSTEM

NOTA: Nu uitaţi de poziţionarea 
plăcilor perpendicular pe profile.

Trasarea şi fixarea profilelor 
perimetrale UD

Fixarea racordului de 
suspensie

Fixarea profilelor CD Fixarea plăcilor

TAVANE FALSE PE STRUCTURĂ DE LEMN EXISTENTĂ

PLAFOANE DIN GIPS-CARTON

Construcţia şi montajul plafoanelor
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Construcţia şi montajul plafoanelor

1  Trasaţi cu ajutorul creionului şi riglei metalice partea ce urmează a fi decupată
2  Tăiaţi cartonul de pe faţa plăcii cu un cuţit retractabil ghidat de o riglă metalică
3  Rupeţi placa cu o lovitură scurtă
4  Tăiaţi cartonul pe cealaltă parte

Modalitatea de pozare a plăcilor 

Dacă pereţii verticali sunt perpendiculari
  Puneţi prima placă la un colţ
  Prindeţi cu şuruburi AF 212 plăcile la distanţe de 25-30 cm
  Puneţi celelalte plăci cu îmbinările aliniate (pentru a uşura finisarea îmbinărilor)

Dacă pereţii verticali nu sunt perpendiculari
  Fixaţi profilele CD paralel cu unul dintre pereţii verticali şi începeţi cu placa fiind pusă după ce a fost tăiată oblic
  Pentru o mai bună planeitate a plafonului ridicaţi scheletul cu 2-3 mm deasupra nivelului

DECUPAREA PLĂCILOR DIN GIPS-CARTON NIDA

MONTAREA PLĂCILOR DIN GIPS-CARTON NIDA

NOTA: Plăcile de gips-carton se 
montează perpendicular pe structură
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Plafon arcuit cu îmbinări mascate construit prin prinderea în şuruburi a plăcilor din gips-carton NIDA pe un schelet 
metalic curb suspendat cu racorduri de suspensie de structura suport.

 Placă NIDA
 Profil NIDA METAL CD
 Profil montaj curb NIDA METAL (vertebră)
 Racord de suspensie
 Tirant cu inel NIDA SYSTEM

1

2

3

4

5

ÎNTREBUINŢĂRI CURENTE 
 Plafoane curbate
 Îmbrăcarea bolţilor
 Crearea sau amenajarea de tavane 

arcuite
 Amenajarea incintelor (comerciale, 

de locuit etc.)
 Crearea de forme decorative variate

AVANTAJE SPECIFICE
 Crearea de forme rotunjite în plafon pentru orice curbură cu raza R > 30 cm

 Tehnică uscată compatibilă cu pereţii şi placările NIDA SYSTEM prezentând o suprafaţă netedă, fără îmbinări 
aparente şi potrivită pentru orice tip de finisări

 Adăugarea de vată de sticlă şi reglarea înălţimii la spaţiul de deasupra plăcilor în funcţie de constrângerile termice 
şi acustice

PLAFOANE CURBE

Construcţia şi montajul plafoanelor
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Placă NIDA

Ghidaj NIDA METAL UD

Profil NIDA METAL CD

Bridă reglabilă

Diblu metalic

Vată de sticlă/ bazaltică

Şurub NIDA SYSTEM AF 212

Bandă pentru îmbinări din hârtie microforată

Ipsos de îmbinări NIDA PROFESIONAL

Bandă de etanşare

1

2

6

3

7

4

8

5

9

10

Agrement Tehnic
Rezistenţă la foc max 120’

a

h

a

PLACĂRI PE STRUCTURĂ METALICĂ CD

Construcţia şi montajul PLACĂRILOR CU FIXĂRI INTERMEDIARE
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SHAFT-WALLS ŞI 

PLACĂRI DIN GIPS-CARTON 

CU REZISTENŢĂ LA FOC

PE STRUCTURĂ METALICĂ CW

Construcţia şi montajul placărilor cu fixări intermediare



27

Placă gips-carton NIDA

Ipsos adeziv NIDA BOARDFIX 

Ipsos de îmbinări
NIDA PROFESIONAL

 

Bandă îmbinări

Bandă îmbinări de colţ 
sau colţar metalic

Placă gips-carton NIDA

Bandă pentru îmbinări din hârtie microforată

Ipsos de îmbinări NIDA PROFESIONAL

Ipsos adeziv NIDA BOARDFIX

1

2

3

4

Poziţionaţi 2 ştraifuri de placă din gips-carton de 10 mm
grosime la baza peretelui şi aşezaţi placa vertical 1 .
Presaţi placa cu putere pe peretele suport până ce
ajungeţi în dreptul marcajelor trasate anterior.
Verificaţi planeitatea suprafeţelor obţinute, făcând
retuşurile necesare 2 .

Îmbinarea cu
pardoseală finită

Îmbinare/
intersecţie

Realizarea placărilor prin LIPIRE

PLACĂRI PRIN LIPIRE 

LIPIREA PLĂCILOR DIN GIPS -CARTON

MONTAREA PLĂCILOR DIN GIPS -CARTON

Pereţi noi
  Aplicaţi ipsosul adeziv în „puncte pe linii” pe plăci 1  sau

direct pe pereţi 2  (10 puncte cu diametrul 100 mm/m2).

Pereţi vechi
  Aplicaţi ipsosul adeziv pe perete după ce în prealabil aţi

netezit şi amorsat peretele existent.
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Puteţi corecta planeitatea vechilor pereţi şi oferi un nou aspect casei prin aplicarea plăcilor de gips-carton NIDA pe 
ziduri (vechi sau noi) care trebuie tencuite. Suportul trebuie sa fie uscat, curăţat de praf sau alte impurităţi, să nu 
prezinte exfolieri, să nu fie îngheţat, să aibă capacitate portantă, să nu prezinte pete de ulei şi să fie amorsat pentru 
regularizarea absorbţiei suprafeţelor suport. Adezivul pe bază de ipsos se prepară în conformitate cu instrucţiunile de 
pe spatele sacului. Întotdeauna se presară pulbere în apă şi nu invers!!

Plăcile se vor monta ridicate de la pardoseală cu 1 cm.
Pentru a se obţine o perpendicularitate corectă şi o bună
aderenţă, se bat uşor cu un dreptar

Pentru a tăia placa din gips-carton folosiţi
un cutter sau un fierăstrău special

 aderenţă foarte bună 
pe suport

 rezistenţă mecanică 
ridicată

 timp de lucru lung

Ipsos adeziv 
NIDA Boardfix

Colţar
Placă  
gips-carton NIDA

Ipsos adeziv
NIDA BOARDFIX

Perete
existent

Distanţier 
gips-carton

Placă  
gips-carton NIDA

1 cm

Placă  
gips-carton NIDA

Placă NIDA

PLACAREA ADEZIVĂ ESTE SIMPLĂ ŞI ŢINE

Realizarea placărilor prin lipire 
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După ce se încheie montarea plăcilor de gips-carton NIDA, se procedează la tratamentul îmbinărilor folosindu-se ipsosul 
de îmbinări, NIDA PROFESIONAL bandă de îmbinări din hârtie microforată şi profile de protecţie a colţurilor. Banda de 
hârtie microperforată se umezeşte înainte de aplicare prin scufundare într-un vas cu apă. Se întinde un strat de ipsos 
NIDA PROFESIONAL pe îmbinările plăcilor. Când este încă umed se aplică banda de îmbinare şi se apasă bine cu şpaclul. 
Pentru o aderenţă sporită se îndepărtează surplusul de material. După ce se usucă definitiv, se trece la stratul de finisaj. 
Alternativ, se poate utiliza NIDA READY MIX PRO, pastă pentru îmbinări gata preparată.

Se efectuează cu banda Connect ultramodernă pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton.

Benzile de îmbinare Connect se folosesc pentru îmbinările plăcilor de gips-carton pe 
suprafeţe drepte (tavan sau perete) în locul benzii de plasă, cu fibre încrucişate sau 
de hârtie. Formula inovatoare a miezului benzii oferă o legătură puternică, rezistenţă 
la fisuri. Materialele de înaltă calitate o fac soluţia perfectă pentru medii umede, unde 
banda de hârtie nu este recomandată.
Banda Connect nu necesită umezire înainte de folosire.
Instrucţiunile de utilizare se regăsesc pe fişa tehnică de produs.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Umplerea rosturilor Aplicarea benzii de îmbinare

Tratamentul ÎMBINĂRILOR

TRATAMENTUL ÎMBINĂRILOR DREPTE

ÎMBINARE PERFECTĂ, FINISARE UŞOARĂ, FĂRĂ FISURI

minim 
50 minute

minim 
80 minute
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Pentru unghiuri se aplică un strat de ipsos pe ambele laturi, iar banda de îmbinări se lipeşte cu o uşoară
presiune ca să adere bine. Se revine cu un strat de ipsos peste banda aplicată. Pentru colţuri se foloseşte
bandă armată, specială pentru protecţia unghiurilor.

Tratamentul colţurilor exterioare
 Această operaţiune se efectuează cu Comfort banda de colţ ultramodernă pentru colţuri interioare şi exterioare din 

gips-carton.
 Banda Comfort este soluţia ideală pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton dispuse în diferite unghiuri. Forma 

optimizată a liniei de pliere combinată cu flexibilitatea ridicată a benzii asigură o formare şi montare facilă pentru o 
varietate de aplicaţii unghiulare pentru colţuri ascuţite şi obtuze.

 Benzile de colţ Comfort se utilizează pentru formarea şi întărirea colţurilor interioare şi exterioare în locul profilelor 
de colţ din aluminiu. Cu ajutorul benzii se obţin colţuri netede, drepte şi rezistente. Se poate aplica în orice unghi pe 
colţurile interioare şi exterioare sau la îmbinarea cu tavanul. Formula inovatoare face ca banda Comfort să fie soluţia 
perfectă pentru medii umede, unde banda de hârtie nu este recomandată.

 Alte modalităţi pentru tratamentul colţurilor exterioare sunt: îmbinarea plăcilor cu bandă armată cu Al colţuri 
exterioare neexpuse la lovituri, fie cu profile metalice de protecţie a colţurilor

 Aplicaţi un strat de ipsos de îmbinare NIDA Profesional pe fiecare latură a unghiului
 Îndoiţi marginea benzii după axul evidenţiat, fixând-o pe colţ astfel încât cele două lame interne de Al vor fi lipite de 

placă 
 Îndepărtaţi surplusul de material
 Lăsaţi să se usuce 
 Acoperiţi cu ipsosul de îmbinare NIDA Profesional cele două laturi ale colţului
 Aplicaţi un strat de ipsos ca finisare superficială

Tratamentul îmbinărilor

TRATAMENTUL ÎMBINĂRILOR DE COLŢ

Îmbinări cu bandă de hârtie
 Aplicarea se face manual cu fierul de glet de 30 cm şi şpaclu de 15 cm
 La aplicare se va acorda o atenţie deosebită temperaturilor ridicate şi spaţiilor ventilate 

puternic
 Aplicarea se face parcurgând următoarele etape:
1. Se aplică prima mână de material astfel încât pasta să fie presată foarte bine în rostul 

îmbinării;
2. Se trasează cu şpaclul pe linia îmbinării dintre plăci, pentru ca pasta să pătrundă în 

interiorul îmbinării şi să elimine golurile de aer. Se evită astfel, “tragerea” pastei în rost, 
după întărire şi uscare;

3. Se aplică banda Connect, bandă de hârtie microforată umezită în prealabil sau banda 
pâslă din fibră de sticlă aplicată direct pe pasta de îmbinare prin presare cu şpaclul, se 
vor elimina golurile de aer şi surplusul de pastă de pe îmbinarea dintre plăci;

4. După uscare se va aplica a doua mână de ipsos de îmbinare NIDA Profesional, acoperind 
banda şi diferenţele de planeitate;

5. Se îndepărtează eventualele surplusuri de material; 
6. După uscarea celui de al doilea strat, se va aplica stratul de finisare;
7. Pentru realizarea unor finisaje de excepţie, ca ultim strat, se recomandă utilizarea 

gletului de finisare Adera Liss

Chituirea şuruburilor
 Aplicaţi două sau trei straturi de acoperire a capetelor şuruburilor lăsând să se usuce 

ipsosul după fiecare strat
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Tratamentul îmbinărilor

Utilizarea profilului colţar metalic găurit
 Aplicaţi un strat de ipsos de îmbinare NIDA Profesional pe fiecare latură a unghiului
 Fixaţi colţarul metalic
 Acoperiţi cele două laturi cu ipsos, îndepărtaţi surplusul şi lăsaţi să se usuce
 Îndepărtaţi eventualele resturi de ipsos şi aplicaţi un strat de ipsos de îmbinări pentru finisarea superficială

Tratamentul unghiurilor interioare se face utilizând banda Comfort (vezi tratamentul colţurilor exterioare)

O altă metodă pentru tratamentul unghiurilor interioare este utilizarea benzii de hârtie microforate, astfel:
 Aplicaţi un strat de ipsos de îmbinare NIDA Profesional pe fiecare latură a unghiului format de plăci
 Îndoiţi banda microforată de-a lungul axului evidenţiat şi fixaţi-l cu şpaclul
 Finisaţi cu fierul de glet mai întâi pe o latură care se lasă să se usuce, apoi pe cealaltă

Tăiaţi banda la lungimea 
necesară

Se pliază banda de-a lungul 
perforaţiei în unghi de 90° sau 

altul, după caz

Pentru a îndepărta surplusul 
de compus şi bulele de aer, se 

foloseşte un şpaclu

Se aplică un strat subţire de ipsos de 
îmbinări pe partea de deasupra a benzii 

şi aşteptaţi până se usucă complet, 
şlefuiţi suprafaţa uscată utilizând 

şmirghel cu granulaţie de min. 200

Se aplică un strat subţire de 
ipsos de îmbinări şi se lipeşte 

banda cu faţa către colţ

1 2

4

3

5
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Vezi filmele de prezentare ale produselor Siniat şi moduri de montaj pe 
canalul nostru de youtube: 

www.youtube.com/SiniatRomania
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Există patru niveluri de finisare a plăcilor de gips-carton, 
notate de la Q1 la Q4.

Nivelul de finisare Q1 se referă la suprafeţe din plăci de 
gips-carton fără nici o cerinţă în ceea ce priveşte estetica 
(substrat pregătit pentru placări ceramice spre exemplu). 
Nivelul de finisare Q1 include: umplerea rosturilor de 
îmbinare între plăcile de gips carton, etanşarea îmbinărilor 
cu elemente adiacente, acoperirea capetelor de şuruburi şi a 
cavităţilor.
Nivelul de finisare Q2 este nivelul de finisare unde 
îmbinările sunt nivelate şi şlefuite pentru a crea o suprafaţă 
uniformă cu plăcile de gips-carton vizibilă în condiţii de 
iluminat standard. Când suprafeţele sunt luminate paralel 
cu suprafaţa peretelui, îmbinările pot fi vizibile datorită 
texturilor diferite şi absorbţiei plăcii şi proeminenţele 
îmbinărilor perpendiculare. Fenomenul este mai vizibil atunci 
când sunt utilizate vopseluri lucioase şi este întuneric.

 Finisarea de bază este similară cu cea de la nivelul de 
finisare Q1;

 Se finisează aplicările de ipsos până când îmbinările sunt 
uniforme cu suprafaţa plăcii.
Nivelul de finisare Q3 are de-a face cu suprafeţe ce au 
cerinţe estetice ridicate. Efectele negative vizibile cu 
iluminare nefavorabilă este minim, dar nu poate fi exclus 
complet. 

Nivelul de finisare include:
 Finisare de bază similară cu cea de la nivelul de finisare 

Q1;
 Finisarea întregii suprafeţe cu un strat de minim 1 mm, ce 

are ca scop uniformizarea întregii suprafeţe, a texturii şi a 
nivelului de absorbţie a întregului perete;
Nivelul de finisare Q4 este aplicat pentru suprafeţe cu 
cele mai înalte cerinţe estetice, cu îndepărtare completă a 
îmbinărilor vizibile, indiferent de tipul de iluminat:

 Finisare de bază similară cu cea de la nivelul de finisare Q1;
 Acoperirea întregii suprafeţe cu un strat subţire de până 

la 3 mm de ipsos de modelaj.

Nivelul de finisare Q2 este considerat ca şi standard şi 
îndeplineşte cerinţele normale în ceea ce priveşte estetica 
suprafeţelor. De aceea, nivelul Q2 este definit ca nivel 
standard în cazul în care nu sunt alte specificaţii tehnice.

Suplimentar, pentru toate standardele de finisaj, îmbinările 
longitudinale şi transversale sunt umplute conform 
următoarelor reguli:

 Stratul interior al panoului: îmbinarea longitudinală şi 
transversală trebuie să fie umplută fără bandă de armare;

 Stratul exterior al panoului: îmbinarea longitudinală şi 
transversală trebuie să fie umplută cu bandă de armare.

(Q1)

(Q2)

(Q3)

(Q4)

Nivel de calitate Q4 
finisarea întregii suprafeţe a plăcii

Nivel de calitate Q1 
Ipsos de îmbinare + bandă 

Nivel de calitate Q2 
Nivel de calitate Q1 + 5-10 cm în stânga și în dreapta îmbinării 

Nivel de calitate Q3 
Nivel de calitate Q2 + 20-30 cm în stânga și în dreapta îmbinării

Finisarea plăcilor de GIPS-CARTON



34

(Q4)

(Q3)

(Q2)

(Q1)

NIDA Profesional
99 Nivelarea 
şi finisarea 
îmbinărilor

ADERA Liss
99 Glet de finisare

NIDA Pro
99 Glet gata preparat

sau

Finisarea plăcilor de gips-carton

SISTEM DE ÎMBINARE ŞI FINISARE PENTRU SISTEM CU REZISTENŢĂ LA FOC
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Metru tâmplărie 2 m

Produse recomandate pentru montaj

TRUSA DE UNELTE NECESARE MONTATORULUI DE GIPS -CARTON

GBH 2-28 DV

GSR 6-45 TE

GLL 3-80 P + BM 1 Nivelă laser cu linii + Suport universal

Rotopercutor Makita SDS-PLUS

Maşină de înşurubat electronică

GLM 150 - Telemetru cu laser

Polizor unghiular 900 w GWS 9-115 valiză profesională

Cutter universal 18 mm

Set lame cutter 18 mm, 10 buc calitate superioară

Rulete profesionale 7,5 m x 25 mm

Notă: Aceste produse sunt doar cu titlu de recomandare. Nu sunt produse comercializate de către producătorul de sisteme de gips-carton.
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Cleşte molly pentru fixare rapidă a plăcilor de gips- carton

Ciocan TUV/GS 500g

Fierăstrău pentru gips-carton 150 mm

Rindea metalică pentru gips-carton 260 mm

Rindea pentru gips-carton 230 mm (teşire muchii)

Set freze, profesională (Ф 22, 29, 35, 51, 67, 63, 83 mm)

Patent universal 180 mm

Prelungitor electric cu tambur (30 metri) 3 x 1,5 mm²

Dispozitiv de trasat cu fir 30 m, carcasă metalică

Set pt. manipulare panouri (plăci gips- carton )

Reflector halogen 500 watt

Becuri halogen 2 buc x 500 watt

Produse recomandate pentru montaj

Notă: Aceste produse sunt doar cu titlu de recomandare. Nu sunt produse comercializate de către producătorul de sisteme de gips-carton.
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Produse recomandate pentru montaj

Echer reglabil cu prindere din plastic

Rezerve faţă lame rindea, teşire margini gips-carton set 5 bucăţi

Rezerve spate lame rindea, teşire margini gips-carton set 5 bucăţi

Pulbere (albastru) pt. trasat 500 g

Şpaclu pentru plăci gips-carton 12,5 mm

Mănuşi de protecţie, nylon acoperite cu poliuretan

Elevator pentru plăci de gips-carton

Foarfece FatMax cu taietură lungă şi dreaptă

Foarfecă oţel beton 450 mm; maxФ 10 mm

Echer din aluminiu 100 x 50 cm

Nivelă din aluminu cu magnet 120 cm

Creioane tâmplarie

Fir cu plumb, 5 m 100 g

Creion pentru zidărie 18 cm

Cleşte pentru montaj profile de gips-carton pentru zidărie 18 cm

Notă: Aceste produse sunt doar cu titlu de recomandare. Nu sunt produse comercializate de către producătorul de sisteme de gips-carton.
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Scara scalissima 6+6, 150 kg

Scara punto 4 lăţime 46,5 cm

Saliscendi G înălţime plan 0,87 m x 130 cm

Drişcă burete (orange) grosime 18 mm, 2x 14 cm, mâner ergonomic

Drişcă inox 28 x 12 CM mâner ergonomic

Mistrie Seria 28 12 x 8 CM inox, mâner ergonomic

Şpaclu elastic (racletă) 60 cm, inoxidabil, mâner ergonomic

Şpaclu pentru plăci gips-carton 12,5 mm

Mixer profesional, pentru mortar 100 x 600 mm

Răzuitoare tencuială 45 x 9 cm din aluminiu

Dreptar special pentru mortar

Mănuşi de protecţie nylon acoperite cu poliuretan

UNELTE NECESARE PENTRU APLICATORUL DE TENCUIELI MECANIZATE 
PE BAZĂ DE IPSOS

Notă: Aceste produse sunt doar cu titlu de recomandare. Nu sunt produse comercializate de către producătorul de sisteme de gips-carton.

Produse recomandate pentru montaj
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ECHIPA COMERCIALĂ ECHIPA TEHNICĂ

 

HUNEDOARA
TIMIS

ARAD

ALBA

CLUJ

BISTRITA
NASAUD

SATU
MARE

MARAMURES

SALAJ

BIHOR

SIBIU

MURES

CARAS

ARGES
VALCEA

GORJ

SEVERIN

OLT

TELEORMAN

DOLJ

CALARASI

IALOMITA

CONSTANTA

TULCEA
BRAILA

GIURGIU

BUCURESTI

BUZAU

PRAHOVA

BRASOV

COVASNA
VRANCEA GALATI

IASI

NEAMT

HARGHITA BACAU
VASLUI

BOTOSANI

SUCEAVA

ILFOV

MEHEDINŢI

D
ÂM

BO
VIŢA

Cristina Subţirică – Dobrogea
0751 012 112
cristina.subtirica@etexgroup.com

Radu Popescu – Banat
0745 344 315
radu.popescu@etexgroup.com

Ştefan Fodor – Transilvania
0745 344 312
stefan.fodor@etexgroup.com

Revelino Popescu – Oltenia
0742 100 792
revelino.popescu@etexgroup.com

Silviu Constantin – Muntenia
0752 305 313
silviu.constantin@etexgroup.com

Cristian Crimu – Moldova
0742 189 913

Cătălin Biţă – Bucureşti, Ilfov
0720 070 267
catalin.bita@etexgroup.com

Mihai Baran  Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui,
  Vrancea

0745 573 550
mihai.baran@etexgroup.com

Vasile Onică  Bucureşti, Ilfov

0751 303 884
vasile.onica@etexgroup.com

Cătălin Popescu  Bucureşti, Ilfov

0799 213 679
catalin.popescu@etexgroup.com

Florin Mancaş  Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Vâlcea,
  Dolj, Gorj, Teleorman, Giurgiu

0757 113 502
florin.mancas@etexgroup.com

Marius Jurgi  Alba, Hunedoara, Mehedinţi, Caraş-Severin,
  Timiş, Arad, Bihor,

0726 107 736
marius.jurgi@etexgroup.com

Ovidiu Ioan Teoc  Satu Mare, Maramureş, Cluj, Sălaj,
  Bistriţa Năsăud, Mureş, Harghita, Sibiu, Covasna

0742 295 182
ovidiu.teoc@etexgroup.com

Alexandru Dobrescu Galaţi, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa,
  Brăila, Buzău
0729 974 065
alexandru.dobrescu@etexgroup.com
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