
Škárovací tmel NIDA Štart pripravíme podľa 
návodu uvedeného na obale.

Pripravený tmel nanášame na spoje tak, že ho 
vtláčame aj medzi sadrokartónové dosky NIDA.

Následne nanesieme druhú vrstvu škárovacie-
ho tmelu NIDA Štart.

Rovnako postupujeme pri tmelení vodorovných 
spojov.

Do prvej vrstvy tmelu NIDA vtlačíme výstužnú 
pásku NIDA.

Pred nanášaním tmelu očistíme hranu obrú-
senú v uhle 45o (to nemusíme robiť, ak na zho-
tovenie podhľadu používame dosky SYNIATM – 
v takom prípade nie je dodatočné obrusovanie 
nutné) od prachu a navlhčíme ju vodou alebo 
penetračným náterom.
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TMeleNIe hRáN SADRokARTóNových 
DoSIek NIDA S výSTužNou Alebo bez 
výSTužNej PáSkY 
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Následne na spoj nanesieme pomocou stierky 
poslednú vrstvu tmelu NIDA Finiš.

Preschnutý spoj vyhladíme brúsnou mriežkou 
alebo brúsnym papierom.

Ďalšou fázou je príprava škárovacieho sadro-
vého tmelu NIDA Finiš.

Na tmelenie spojov medzi sadrokartónovými 
doskami NIDA môžeme použiť aj škárovací tmel 
NIDA Planfix Fresh. Tento tmel nevyžaduje 
použitie výstužnej pásky.

Po pretmelení všetkých spojov je povrch dosiek 
pripravený na finalizáciu: maľovanie, tapetova-
nie, zhotovenie japonských omietok.

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

SPoTRebA TMelov NA 1 M2 SADRokARTóNovej DoSkY NIDA:

* normy spotreby nezohľadňujú materiálové straty
** pri použití tmelu NIDA Planfix Fresh nie je potrebné použiť výstužnú pásku

Materiál * Množstvo jednotka cena u vášho distribútora

škárovací tmel NIDA Štart 0,3 kg

škárovací tmel NIDA Finiš 0,1 kg

výstužná páska NIDA 1,2 m

škárovací tmel NIDA Planfix Fresh** 0,25 kg

9

12

8

11

7

10

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

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.


