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SIENŲ DANGA ANT
NIDA T TIPO GIPSINIŲ KLIJŲ

1

Prieš tvirtinant NIDA gipso plokštes prie sienos, sienos paviršių būtina nuvalyti nuo silpnai
besilaikančių medžiagų likučių.

4

Klijus paruoškite pagal informaciją, nurodytą
ant NIDA T tipo klijų pakuotės.

2

Siekiant suvienodinti pagrindo įgeriamumą ir
jį sutvirtinti, padenkite visą sienos paviršių
gruntu. Prieš tęsiant apdailos darbus, gruntuotas
paviršius turi visiškai išdžiūti.

5

Mišinį maišykite gręžtuvu ir maišykle mažu
greičiu, kad nesusidarytų oro pūslės.

3

Plokštes nupjaukite pagal sienos aukštį atėmus
apie 15 mm taip, kad paliktumėte tarpą tarp perdangos ir grindų. Gipsiniais klijais galima tvirtinti
įprastas 9,5 mm arba 12,5 mm NIDA plokštes.
Prieš tvirtinimą pažymėkite ir išpjaukite plokštėje
visas angas elektros lizdams naudodamiesi mechaniniu siaurapjūkliu arba rankiniu pjūklu.

6

Atstumas tarp klijų taškų eilių 12,5 mm plokštei
- 600 mm, o 9,5 mm plokštei - 400 mm. Klijų
taško diametras apie 100-150 mm, atstumas
tarp vienos eilės taškų - 300 mm.

7

Užtepę klijų taškus, pritvirtinkite plokštę, ant
grindų padedami pleištus (pvz. gipso plokštės
gabaliukus).

10

Prie langų gipsinius klijus užtepkite ant viso
plokštės juostos paviršiaus naudodamiesi įprasta arba dantyta mentele ir ją priklijuokite.

8

9

Plokštės paviršiui išlyginti naudokite ilgą gulsčiuką. Plokštes rekomenduojama išlyginti per
25 minutes nuo pritvirtinimo prie sienos. Po to
gipsiniai klijai pradeda kietėti ir bet koks kišimasis į jų struktūrą gali sukelti plokštės atskyrimą
nuo pagrindo.

Gipsiniams klijams išdžiuvus gulsčiuku patikrinkite plokščių paviršiaus lygumą.

11

12

Pritvirtinę visas plokštes, užglaistykite siūles
tarp plokščių naudodami NIDA Start, NIDA Finisz
glaistą ir NIDA armavimo juostą.

NIDA sistemos elementai užtikrina puikią
apdailos kokybę.

MEDŽIAGŲ SĄNAUDOS 1-AM m2 SIENŲ DANGOS NAUDOJANT NIDA T TIPO GIPSNIUS KLIJUS:

Medžiaga *
gipso plokštė NIDA

Kiekis

Mato vnt.

1

m

Kaina pas Jūsų platintoją

2

gipsiniai klijai NIDA T tipo

4,5

kg

glaistas NIDA Start

0,3

kg

glaistas NIDA Finisz

0,1

kg

armavimo juosta NIDA

1,4

m

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.

