05

Opláštenie podkrovia
sadrokartónovými doskami NIDA na
krokvových závesoch NIDA WP 60

1

Práce začneme vyznačením bodov na
krokvách kvôli upevneniu krokvových závesov v rozstupe každých 400 mm.

4

Po namontovaní krajných profilov na šikminách
nastavíme pomocou vodováhy rovinu podkrovia
a doťahujeme skrutky upevňujúce závesy.

2

Na vyznačených miestach pripevníme pomocou skrutiek do dreva NIDA krokvové závesy
NIDA WP 60.

5

Po namontovaní všetkých profilov NIDA CD 60
na závesoch opätovne skontrolujeme rovinu
podkrovných šikmín.

3

Na priskrutkované krokvové závesy NIDA
upevníme profily NIDA CD 60 v dolnej aj hornej
časti krokvy.

6

Pri strešnom okne upevníme na konce profilov
NIDA CD 60 profil NIDA UD 27.

7

8

Nasledujúcim krokom je uloženie izolačného
materiálu medzi krokvy.

9

Na profily NIDA CD 60 prilepujeme kúsky lepiacej pásky potrebnej na upevnenie parozábrany.

10

Na takto pripravenú konštrukciu prilepíme
parozábranu a spoje na parozábrane zalepíme
samolepiacou páskou.

11

Po úprave sadrokartónových dosiek SYNIATM
na požadovaný rozmer ich pomocou skrutiek
pripevníme k podkonštrukcii. Všetky hrany
označené logotypom SYNIATM sa musia nachádzať na profile. Dosky montujeme so vzájomným
posunom priečnych stykov o min. 400 mm.

12

Po pripevnení všetkých dosiek k podkonštrukcii môžeme pristúpiť k zatmeleniu spojov
medzi doskami (viac v materiáloch o tmelení
sadrokartónových dosiek). Po zatmelení spojov
medzi doskami NIDA je opláštenie podkrovia
pripravené na finálnu úpravu: maľovanie, tapetovanie, dekoračné stierkovanie atď.

Garantujeme Vám, že použitím prvkov systému
NIDA dosiahnete mimoriadne kvalitné výsledky.

Spotreba materiálov na 1 m2 opláštenia podkrovia:
Materiál *
Sadrokartónová doska NIDA alebo SYNIA

Množstvo

Jednotka

1

m

TM

Cena u Vášho distribútora

2

nosný profil NIDA CD 60

2,5

m

krokvový záves NIDA WP 60

3,0

ks

profil NIDA UD 27

0,6

bm

pozdĺžna spojka LW 60

0,6

ks

skrutky NIDA 3,5 x 25 mm

18

ks

skrutky do dreva NIDA 3,5 x 25 mm

6,0

ks

škárovací tmel NIDA Štart*

0,3

kg

škárovací tmel NIDA Finiš

0,1

kg

výstužná páska NIDA

1,4

m

izolačný materiál

1

m2

parozábrana

1

m2
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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 skúseností 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.

