
Po vymeraní stien skrátime zvislé profily NIDA 
C a vodorovné profily NIDA U na požadovanú 
dĺžku.

Na všetky obvodové profily NIDA C a NIDA U 
prilepíme zo spodnej strany akustickú pásku 
NIDA.

Na podlahe vyznačíme rozstup zvislých profilov 
NIDA C každých 600 mm.

Zvislé profily NIDA C nasúvame do vodorov-
ných profilov NIDA U. Pamätajme na to, že 
dĺžka profilov NIDA C je o 10 mm kratšia ako 
výška steny.

Cez zvislé a vodorovné profily navŕtame otvory 
pre natĺkacie hmoždinky NIDA v rozstupe 
každých 1000 mm. Profily upevňujeme k ste-
nám, podlahe a k stropu pomocou natĺkacích 
hmoždiniek.

Najprv si vyznačíme umiestnenie deliacej 
priečky pomocou vodováhy a pravítka.
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takto pripravenú dosku priložíme ku konštruk-
cii priečky s tým, že pod dosku podložíme 
dilatačné podložky zo zvyšných odrezkov, aby 
sme zachovali potrebnú dilatáciu. Na vrchu 
ponecháme rovnako veľkú medzeru.

Dosky upevňujeme pomocou skrutiek NIDA len 
k zvislým profilom, pričom musíme zabezpečiť, 
aby boli vodorovné spoje dosiek v susedných 
radoch posunuté o min. 300 mm.

kratšie hrany sadrokartónových dosiek NIDA, 
ktoré vytvoria vodorovný spoj, obrúsime nožom 
v uhle 45o.

Aby sme zlepšili zvukovú izoláciu, priestor 
v priečke vyplníme izolačným materiálom (skle-
nou alebo kamennou vlnou).

Dosky upevňujeme tak, aby boli zvislé spoje 
dosiek z jednej aj z druhej strany vzájomne 
posunuté o 600 mm. Následne pretmelíme 
všetky spoje medzi doskami. takto zhotovená 
priečka je pripravená na finálnu úpravu maľo-
vaním alebo tapetovaním.

Garantujeme vám, že použitím prvkov systému 
NIDA dosiahnete mimoriadne kvalitné výsledky

sPotrebA mAterIálU NA 1 m2 DelIACej PrIečky (jeDNoDUChé oPlášteNIe):

materiál * množstvo jednotka Cena u vášho distribútora

sadrokartónová doska NIDA 2 m2

profil NIDA U 0,7 m

profil NIDA C 1,8 m

izolačný materiál (ak je potrebný) 1 m2

akustická páska NIDA 1,1 m

natĺkacie hmoždinky NIDA 0,9 ks

skrutky NIDA 3,5 x 25 mm 24 ks

výstužná páska NIDA 2,8 m

škárovací tmel NIDA štart 0,6 kg

škárovací tmel NIDA Finiš 0,2 kg
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* normy spotreby nezohľadňujú materiálové straty

Uvedené informácie a riešenia boli vypracované na základe aktuálnych technických poznatkov, skúšok zrealizovaných v Technickom a vývojovom centre Siniat a na základe mnohoročných skú-
seností a bohatej praxe s montážou systémov suchej výstavby. Siniat spol. s r.o. nemá priamy vplyv na projektovanie, montážne podmienky ani spôsob realizácie prác. Upozorňujeme, že ide 
o všeobecné pokyny, ktorých praktická realizácia nepredstavuje žiadny základ pre uplatnenie akýchkoľvek nárokov. Spoločnosť Siniat spol. s r.o. nie je zodpovedná za tlačové chyby.

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Iłżecka 24 bud. F, 

02-135 Warszawa
tel. +48 22 324 60 00  
fax +48 22 324 60 05

www.siniat.pl


