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Zabudowa poddasza z płyt
gipsowych NIDA i wieszaków
poddaszowych NIDA WP 60

1

Prace rozpoczynamy od wytrasowania na
krokwiach punktów mocowań wieszaków
w rozstawie co 400 mm.

4

Po zamontowaniu skrajnych profili na skosie
dachowym za pomocą poziomnicy ustawiamy
płaszczyzny poddasza i dokręcamy wkręty
mocujące wieszak.

2

W wytrasowanych miejscach za pomocą wkrętów do drewna NIDA przykręcamy wieszaki do
podaszy NIDA WP 60.

5

Po zamontowaniu wszystkich profili
NIDA CD 60 na wieszakach ponownie sprawdzamy płaszczyzny skosu dachowego.

3

W przykręcone wieszaki do poddaszy NIDA
wciskamy profile NIDA CD 60 na dole i na
górze krokwi.

6

Przy obróbce okna dachowego na końce profili
NIDA CD 60 wciskamy profil NIDA UD 27.

7

8

Następnym krokiem jest ułożenie materiału
izolacyjnego pomiędzy krokwiami.

10

9

Na profilach NIDA CD 60 przyklejamy kawałki
dwustronnej taśmy klejącej potrzebnej do
zamocowania paroizolacji.

11

Po docięciu płyt SYNIATM na odpowiedni
wymiar przykręcamy je do konstrukcji rusztu.
Wszystkie krawędzie z logotypem SYNIATM muszą znajdować się na profilu. Płyty montujemy
z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm.

Do tak przygotowanej konstrukcji przyklejamy
folię paroizolacyjną, a styki folii sklejamy taśmą
samoprzylepną.

12

Po przykręceniu wszystkich płyt do rusztu
sufitowego możemy przystąpić do wykonywania spoin pomiędzy płytami (więcej w ulotce
o spoinowaniu płyt gipsowych). Po zaspoinowaniu połączeń pomiędzy płytami gipsowymi
NIDA powierzchnia sufitu jest przygotowana
do ostatecznego wykończenia: malowania,
tapetowania, nakładania tynków dekoracyjnych, itp.

Gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości
wykończenia przy zastosowaniu elementów
systemu NIDA.

Zużycie materiałów na 1 m2 zabudowy poddasza:
Materiał *
płyta gipsowa NIDA lub SYNIA

TM

Ilość

j.m.

1

m

Cena u Twojego Dystrybutora

2

profil główny NIDA CD 60

2,5

m

wieszak do poddaszy NIDA WP 60

3,0

szt.

profil NIDA UD 27

0,6

mb

łącznik wzdłużny LW 60

0,6

szt.

blachowkręty NIDA 3,5 x 25 mm

18

szt.

wkręty do drewna NIDA 3,5 x 25 mm

6,0

szt.

gips szpachlowy NIDA Start*

0,3

kg

gips szpachlowy NIDA Finisz

0,1

kg

taśma zbrojąca NIDA

1,4

m

materiał izolacyjny

1

m2

paroizolacja

1

m2

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
Info NIDA 801 11 44 77
www.siniat.pl

* normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych
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.

