
Rozrabiamy gips szpachlowy NIDA Start zgod-
nie z proporcjami podanymi na opakowaniu.

Przygotowany gips szpachlowy nakładamy na 
spoinę pamiętając o wciskaniu go w szczelinę 
pomiędzy płytami gipsowymi NIDA.

Po wtopieniu taśmy zbrojącej nakładamy drugą 
warstwę gipsu szpachlowego NIDA Start.

Te same czynności wykonujemy przy spoino-
waniu krawędzi poziomych.

W pierwszą warstwę gipsu NIDA Start wtapia-
my taśmę zbrojącą NIDA.

Przed nałożeniem gipsu szpachlowego kra-
wędź ciętą sfazowaną pod kątem 45o (chyba, 
że do wykonania powierzchni sufitu użyto 
płyty  SYNIATM – wówczas dodatkowe fazowa-
nie nie jest potrzebne) oczyszczamy z kurzu 
i zwilżamy wodą lub gruntujemy.
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SPoINoWANIe kRAWęDzI PłYT 
gIPSoWYch NIDA z TAśMą  
I bez TAśMY zbRojącej
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Następnie na spoinę nakładamy ostateczną 
warstwę gipsu NIDA Finisz za pomocą pacy.

Wyschniętą spoinę wygładzamy zacieraczką 
z siatką lub papierem ściernym.

kolejnym etapem jest przygotowanie gipsu 
szpachlowego NIDA Finisz.

Do spoinowania połączeń pomiędzy płytami 
gipsowymi NIDA można stosowac również gips 
szpachlowy NIDA Planfix Fresh. gips ten nie 
wymaga użycia taśmy zbrojącej.

Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń 
powierzchnia płyt jest przygotowana do 
ostatecznego wykończenia; jak malowanie, 
tapetowanie, nakładanie tynków japońskich.

gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości 
wykończenia przy zastosowaniu elementów 
systemu NIDA.

zużYcIe gIPSóW SzPAchloWYch NA 1 m2 SPoINoWANej PłYTY gIPSoWej NIDA:

* normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych
** przy zastosowaniu gipsu NIDA Planfix Fresh nie ma konieczności stosowania taśmy zbrojącej

SINIAT SP. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

Info NIDA 801 11 44 77
www.siniat.pl

Materiał * Ilość j.m. cena u Twojego Dystrybutora 

gips szpachlowy NIDA Start 0,3 kg

gips szpachlowy NIDA Finisz 0,1 kg

taśma zbrojąca NIDA 1,2 m

gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh** 0,25 kg

9

12

8

11

7

10

Przedstawione informacje i rozwiązania zostały opracowane w oparciu o aktualną wiedzę techniczną, badania w Centrum Rozwoju Technicznego Siniat i zewnętrznych jednostkach badawczych 
oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabudowy. Siniat Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego wpływu na projektowanie, warunki placu budowy, a także na sposób 
wykonywania prac. W związku z powyższym zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, których zastosowanie w praktyce nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 
Siniat Sp. z o.o.nie odpowiada za błędy powstałe w druku.


