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Montáž ozdobných sadrokartónových
líšt NIDA small a large

1

Montáž líšt začneme vyznačením vodorovnej
čiary po obvode miestnosti, v ktorej budeme
lišty montovať. V závislosti od druhu lišty je
vzdialenosť vyznačenej čiary od stropu príslušne 64 mm (typ 90) alebo 82 mm (typ 120).

4

Pomocou pílky odrežeme lištu po vyznačenej
čiare.

2

Pozdĺž vyznačenej čiary pribijeme klince,
ktoré pridržia lištu vo vzdialenosti približne
1500 mm.

5

Rozrobíme sadrové lepidlo NIDA Lepidlo Typ T,
ktorým budeme lišty prilepovať.

3

Pomocou šablóny, ktorá je súčasťou balenia,
obkreslíme reznú čiaru potrebnú na prípravu
spojov líšt v rohoch stien.

6

Pripravené lepidlo nanášame na spodné hrany
lišty.

7

Lištu s lepidlom priložíme k stene na vytyčovacie klince.

8

Nadmerné množstvo lepidla odstránime
stierkou.

10

Po zaschnutí lepidla vytiahneme vytyčovacie
klince.

9

Vlhkou hubkou pretrieme horné aj dolné hrany
lišty, aby sme odstránili zvyšky lepidla.

11

12

Takéto prepojenie stien a stropov zvyšuje estetiku miestnosti.

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

Spotreba materiálu na 1 bm namontovaných líšt NIDA small a large:
Materiál *

Množstvo

lišta (NIDA SMALL a LARGE)
sadrové lepidlo NIDA Lepidlo Typ T

Jednotka

1

m

0,7

kg

Cena u Vášho distribútora

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

* 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.

