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NIDA GIPSZTERMÉKEK
SZÉLES SKÁLÁJA
NIDA GIPSZTERMÉKEK ÉS RAGASZTÓK JÓL ISMERTEK ÉS KEDVELTEK.
SINIAT VÁLLALATCSOPORT POLITIKÁJA AZ ADOTT ORSZÁGRA VAGY 
FÖLDRAJZI RÉGIÓRA JELLEMZŐ KIVITELEZŐI KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS 
ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ TERMÉKEK GYÁRTÁSA.KÖSZÖNJÜK A 
BIZALMAT,HOGY A TERMÉKEINKET VÁLASZTJÁK.TÖREKSZÜNK,HOGY 
AJÁNLATUNKKAL ELNYERJÜK A KIVITELEZŐK ILL. 
A VÉGFELHASZNÁLÓK TETSZÉSÉT.

A NIDA termékcsomagolások
grafikus megjelenése megkönnyíti
az adott termék azonosítását
a forgalmazónál és az építkezési
területen egyaránt. Különböző 
színek különféle termékeket 
jelölnek. SINIAT ajánlatában 
szereplő gipsztermékek három 
csoportra oszthatók:
gipsztermékek a g-k lemezek
fugázásához, glettelőgipszek és
gipszragasztók. A lemezek 
erősítőszalaggal történő 
fugázására a NIDA Start és NIDA 
Finis masszák szolgálnak.

NIDA Start a csatlakozások 
előzetes fugázására és az 
erősítőszalag elhelyezésére 
szolgál. 

NIDA Finis a hézag végleges 
fugázására való gipszmassza. NIDA 
Duó a gipszkarton lemezek 
csatlakozásainak erősítőszalag 
felhasználásával történő 
fugázására szolgál. NIDA Duó a 
hézag előzetes és végleges 
fugázásra való.

Gipszkarton lemezek erősítőszalag
nélküli fugázására a NIDA Planfix
Fresh alapozó massza szolgál. Nida
Sima és NIDA Eko minőségi
vékonyrétegű glettelőgipszek. Falak
és mennyezetek teljes felületen
történő simítására szolgálnak.
A gipszkartonlemezek ragasz-
tásához a Nida Klej T ragasztógip-
szet ajánljuk. A gipszpogácsa nullás 
zsugorodása 30 mm vastagságnál, 

az egységes kötési idő és hogy az 
anyag nem folyik meg, a termék 
legmagasabb minőségét biztosítja.
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A termékek alkalmazása

Produkt Első réteg szalag 
felhasználásával

Első réteg szalag 
felhasználása

nélkül
Végleges réteg Glettelés – kézi 

felvitel
Glettelés – gépi 

felvitel Sarkok szerelése

Száraz vakolat
típusú fali 
burkolatok
készítése

NIDA Start ● ●
NIDA Finisz (Finis) ● ●
NIDA Duo (Duó) ● ● ●
NIDA Planfix Fresh ● ● ●
NIDA Gładka (Sima) ● ●
NIDA Eko ●
NIDA Klej Typ T (ragasztó-
habarcs T típus)

●

NIDA PRO kész massza ● ● ● ● ●
NIDA Efekt kész massza ● ● ●
NIDA Hydromix ● ● ● ●

www.siniat.hu.com
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HÉZAGOLÓGIPSZ A GIPSZKARTON LEMEZEK ERŐSÍTŐSZALAGGAL VALÓ
KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ

NIDA START

Alkalmazás
• épületek belsejében 
• csatlakozások előzetes fugázása és az erősítő szalag

süllyesztése
 

• sarkok szerelése
• hibák kijavítása
• NIDA Finis termékkel együtt rendszert képez

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A2 osztály

Tapadás g-k lemezhez > 0,25 MPa

Hajlítószilárdság > 100 N

Feldolgozási idő kb. 60 perc

Kötés ideje legalább 60 perc, legfeljebb 180 perc

Fogyasztás kb.

Keverék arányai 0,4 l víz 1 kg termékre

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás   zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-ig

kb. 0,30 kg/m2 (gipszkarton lemezek 
csatlakozásainak fugázása)

  

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

www.siniat.hu.com



GLETTELŐGIPSZ A GIPSZKARTON LEMEZEK VÉGLEGES, 
KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ

NIDA FINISZ (FINIS)

Alkalmazás
• épületek belsejében 
• gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges fugázása 
• glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton lemezek,

gipszvakolatok, mész-cement vakolatok, sima betonelemek,
gipsztömbök, gázbeton

• NIDA Start termékkel együtt rendszert képez

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A1 osztály

Tapadás g-k lemezhez > 0,25 MPa

Hajlítószilárdság > 100 N

Feldolgozási idő kb. 100 perc

Kötés ideje legalább 60 perc, legfeljebb 180 perc

Fogyasztás kb.
kb. 0,15 kg/m2 (gipszkarton lemezek 
csatlakozásainak végleges fugázása)
ok. 1 kg /1 m2 /1 mm (glettelés teljes felületen)

Keverék arányai 0,36 l víz 1 kg termékre

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-ig
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UNIVERZÁLIS HÉZAGOLÓ- ÉS GLETTELŐGIPSZ LEMEZEK
ERŐSÍTŐSZALAGGAL VALÓ KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ ÉS A FELÜLETEK
VÉGLEGES KIKÉSZÍTÉSÉHEZ

NIDA DUO (DUÓ)

Alkalmazás
• épületek belsejében
• gipszkarton lemezek csatlakozásainak előzetes fugázása

és az erősítőszalag süllyesztése
• sarkok szerelése
• gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges fugázása
• gipszkarton lemezek teljes felületén történő glettelése

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A2 osztály

Tapadás g-k lemezhez > 0,25 MPa

Hajlítószilárdság > 100 N 

Feldolgozási idő kb. 100 perc

Kötés ideje legalább 60 perc , legfeljebb 180 perc

Fogyasztás kb.

Keverék arányai 0,4 l víz 1 kg termékre

zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

kb. 0,30 kg/m2 (gipszkarton lemezek
csatlakozásainak fugázása)
kb. 0,15 kg/m2 (gipszkarton lemezek
csatlakozásainak végleges kikészítése)

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-igAlkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.
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MAGASABB SZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREKKEL RENDELKEZŐ 
HÉZAGOLÓGIPSZ A GIPSZKARTON LEMEZEK ERŐSÍTŐSZALAG NÉLKÜL 
TÖRTÉNŐ KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ

NIDA PLANFIX FRESH

Alkalmazás

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A2 osztály

legalább 60 perc , legfeljebb 180 perc

kb. 0,30 kg/m2 (gipszkarton lemezek
csatlakozásainak fugázása )

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-ig

zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák
zsák: 5 kg; raklap 960 kg/192 zsák

Tapadás g-k lemezhez > 0,25 MPa

Hajlítószilárdság > 100 N

Feldolgozási idő kb. 100 perc

Kötés ideje

Fogyasztás kb.

Keverék arányai 0,55 l víz 1 kg termékre

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 6 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

• épületek belsejében
• gipszkarton lemezek csatlakozásainak előzetes fugázása

erősítőszalag felhasználása nélkül
• csatlakozások előzetes fugázása és az erősítőszalag 

süllyesztése a fuga által átvitt nagy feszültségek 
kockázata esetén

• sarkok szerelése
• hibák kijavítása
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GLETTELŐGIPSZ A FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN
TÖRTÉNŐ KÉZI VAGY GÉPI GLETTELÉSHEZ

NIDA GŁADKA (SIMA)

Tűzre való reakció

Tapadás az alapzathoz

Hajlítószilárdság

Nyomószilárdság

Feldolgozási idő

Kötés ideje

Fogyasztás kb.

Keverék arányai

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

A2 osztály

> 0,1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 2 N/mm2

kb. 100 perc

> 50 perc

kb. 1 kg / 1 m2 / 1 mm – kézi felvitel
kb. 0,9 kg / 1 m2 / 1 mm – gépi felvitel

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-ig

zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

0,4 l víz 1 kg termékre – kézi felvitel
0,45 l víz 1 kg termékre – gépi felvitel

 

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon 
eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények
 között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13279:2009 szabványnak. 
A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával 
rendelkezik.

Alkalmazás
• épületek belsejében

• apró karcolások kijavítása

• kézi vagy gépi glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton
lemezek, gipsz vakolatok, mész-cement vakolatok,
sima betonelemek, gipsztömbök, gázbeton

Tulajdonságok
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GLETTELŐGIPSZ A FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN
TÖRTÉNŐ KÉZI GLETTELÉSHEZ

NIDA EKO

Alkalmazás
• épületek belsejében

kézi vagy gépi glettelés olyan alapzatokon, mint: 
gipszkarton lemezek, gipsz vakolatok, mész-cement 
vakolatok, sima betonelemek, gipsztömbök, gázbeton

•

• apró karcolások kijavítása

Tulajdonságok

A2 osztály

> 0,1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 2 N/mm2

zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

0,4 l víz 1 kg termékre

kb. 1 kg / 1 m2 / 1 mm

> 50 perc

kb. 100 perc

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-ig

 

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon 
eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények 
között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13279:2009 szabványnak. 
A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával 
rendelkezik.

Tűzre való reakció

Tapadás az alapzathoz

Hajlítószilárdság

Nyomószilárdság

Feldolgozási idő

Kötés ideje

Fogyasztás kb.

Keverék arányai

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás
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T TÍPUSÚ GIPSZ RAGASZTÓHABARCS A GIPSZKARTON LEMEZEK RAGASZTÁSÁHOZ

NIDA KLEJ TYP T
(RAGASZTÓGIPSZ T TÍPUS)

Alkalmazás
• épületek belsejében
• gipszkarton lemezek rögzítése az épületek belsejében

a téglából, betonból, gázbetonból, betontömbökből,
ásványi vakolatokból készült falakhoz

 

• gipsz- ill. gipszkarton párkányok valamint más gipsz 
díszelemek szerelése
 

• alapzati hibák kijavítása 
• iegyéb befejezési munkák, pl. elektromos 

dobozok szerelése

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A1 osztály

legalább 60 perc , legfeljebb 180 perc

kb. 4-7 kg/m2 (száraz vakolat készítése)

0,5 víz 1 kg termékre

zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-ig

Tapadás az alapzathoz > 0,06 MPa

Feldolgozási idő kb. 100 perc

Kötés ideje

Fogyasztás kb.

Keverék arányai

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 6 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 14496:2007 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.
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UNIVERZÁLIS DOLOMIT ALAPOZÓ GIPSZ GIPSZKARTON LEMEZEK
CSATLAKOZÁSAINAK KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ, REPEDÉSEK ÉS TÖRÉSEK
ELFEDÉSÉHEZ, VALAMINT FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN
TÖRTÉNŐ KÉZI VAGY GÉPI GLETTELÉSÉHEZ

NIDA PRO KÉSZ MASSZA

Alkalmazás
• épületek belsejében
• csatlakozások fugázása és az erősítőszalag süllyesztése

(kizárólag kézi fugázás)
 

• gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges kikészítése 
• sarkok szerelése
• karcolások és repedések elfedése
• glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton lemezek,

gipsz vakolatok, mész-cement vakolatok, sima betonelemek,
gipsztömbök, gázbeton

 

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A2 osztály - s1,d0

24 óráig (a környezeti hőmérséklettől és
páratartalomtól függően)

Alapzat és környezet hőmérséklete 
+5°-tól +25°C-ig

vödör: 20 kg; raklap 640 kg/42 vödör
vödör: 5 kg; raklap 600 kg/120 vödör

kb. 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm

Tapadás az alapzathoz > 0,3 MPa

Hajlítószilárdság > 250 N

Száradási idő

Egy réteg vastagsága 1,0 - 1,5 mm

Fogyasztás kb.

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. 
A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.
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DOLOMIT GLETTELŐGIPSZ FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN
TÖRTÉNŐ KÉZI VAGY GÉPI GLETTELÉSÉHEZ

NIDA EFEKT KÉSZ MASSZA

Alkalmazás
• épületek belsejében
• glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton lemezek,

gipsz vakolatok, mész-cement vakolatok, sima betonelemek,
gipsztömbök, gázbeton

 

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A2 osztály - s1,d0

Tapadás az alapzathoz > 0,3 MPa

Száradási idő

Egy réteg vastagsága

Fogyasztás kb.

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

Eltarthatósági idő
A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 15824:2010 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

24 óráig (a környezeti hőmérséklettől és
páratartalomtól függően)

Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig

kb. 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm

1,0 - 1,5 mm

vödör: 20 kg; raklap 640 kg/42 vödör
vödör: 5 kg; raklap 600 kg/120 vödör
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KÉSZ MASSZA A NIDA HYDRO, NIDA TWARDA (KEMÉNY) GIPSZKARTON LEMEZEK
CSATLAKOZÁSAINAK KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ, VALAMINT FALAK ÉS MENNYEZETEK
TELJES FELÜLETEN TÖRTÉNŐ KÉZI GLETTELÉSÉHEZ. A TERMÉK AJÁNLOTT A VIZES
ÉS HOSSZÚ TÁVON NEDVES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI ALKALMAZÁSRA

NIDA HYDROMIX

Alkalmazás
• épületek belsejében és külső területein
• vizes és hosszú távon nedves környezetek (ellenálló 

képesség nedvességgel, faggyal és penésszel szemben)
 

• ütőszilárdsági követelményekkel rendelkező száraz 
környezetek (nagyon magas felületi szilárdság

• csatlakozások előzetes fugázása és az erősítőszalag
süllyesztése (vizes környezet esetén kizárólag üvegszálas
szalag, száraz környezet esetén bármilyen típusú
erősítőszalag)

• gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges 
kikészítése

• sarkok szerelése
• karcolások és repedések elfedése
• kézi glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton lemezek,

gipsz vakolatok, mész-cement vakolatok, sima betonelemek,
gipsztömbök, gázbeton

 

Tulajdonságok
Tűzre való reakció A2 osztály

kb. 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm

24 óráig (a környezeti hőmérséklettől és
páratartalomtól függően)

vödör: 25 kg vödör: 5 kg

Tapadás az alapzathoz > 0,4 MPa

Hajlítószilárdság > 250 N

Száradási idő

Egy réteg vastagsága 1,0 - 1,5 mm

Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig

Fogyasztás kb.

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

Eltarthatósági idő
A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

www.siniat.hu.com
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KÖNNYŰ GÉPI GIPSZVAKOLAT FALAK ÉS MENNYEZETEK EGYRÉTEGŰ
VAKOLATI BEVONATAINAK KÉSZÍTÉSÉHEZ AZ ÉPÜLETEK BELSEJÉBEN

NIDA SUPRA L

Alkalmazás
• épületek belsejében és külső területein
• falak és mennyezetek egyrétegű vakolati 

bevonatainak készítése
 

Tulajdonságok

Tűzre való reakció A1 osztály

kb. 180 perc

kb. 8 kg / 1 m2 / 10 mm

kb. 0,7 l víz / 1 kg

zsák: 25 kg, raklap: 1000kg/40 zsák

Alapzat és környezet hőmérséklete
 +5°-tól+25°C-ig

Tapadás az alapzathoz > 0,1 N/mm2

Hajlítószilárdság > 1 N/mm2

Nyomószilárdság > 2 N/mm2

Felületi szilárdság 8,70N/mm2

Vakolat minimális vastagsága 8 mm

Vakolat átlagos vastagsága 10 mm

Vakolat maximális vastagsága
a falon 30mm

Vakolat maximális vastagsága
a mennyezeten 15mm

Feldolgozási idő

Fogyasztás kb.

Keverék arányai

Alkalmazási hőmérséklet

Csomagolás

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti,
sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között 
– a gyártás időpontjától számított 3 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13279:2009 szabványnak. A termék
az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.
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PAPÍRSZALAG A GIPSZKARTON LEMEZEK KÖZÖTTI
HÉZAGOK FUGÁZÁSÁRA

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (FIZELINA) SŁUŻĄCA DO SPOINOWANIA
POLISH PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Alkalmazás
• gipszkarton lemezek egyszerű csatlakozásai
• gipszkarton lemezek különböző nyitási szögű csatlakozásai 

• belső sarkok védelme
Figyelem: külső sarkokhoz fémbetétes NIDA élvédő szalagot 
vagy (90° szög esetén) alumínium élvédőt kell alkalmazni.

 

Előnyök
• nagy ellenálló képesség a mechanikai 

feszültségekkel szemben
• sarkokon könnyen alkalmazható (megfelelő dombornyomás

hosszúirányú hajlítást tesz lehetővé)
 

Méretek
• 50 mm x 75 mb

Alkalmazás
• gipszkarton lemezek egyszerű csatlakozásai
• tűzálló rendszerek
• belső sarkok védelme

Előnyök
• vékony csatlakozások készítése lehetséges a gyárilag

nem leélezett gipszkarton lemezek élei között
 

Méretek
• 50 mm x 25 mb

NIDA PERFORÁLT PAPÍRSZALAG

NIDA ÜVEGSZÁLERŐSÍTÉSŰ SZALAG

GIPSZTERMÉKEK ÉS TARTOZÉKOK A BEFEJEZÉSI MUNKÁKHOZ     | OLDAL 15

www.siniat.hu.com



DUPLA FÉMBETÉTES ÉLVÉDŐ SZALAG A TETSZŐLEGES BELSŐ ÉS KÜLSŐ
SZÖGŰ SARKOK VÉDELMÉRE

Alkalmazás
• tetszőleges belső ill. külső szögű felület csatlakozások

Figyelem: a szalagot fémbetéttel az alapzathoz 
kell szerelni

 

Előnyök
• dupla fémbetét, mely lehetővé teszi tetszőleges szög

alakítását
 

• nagyobb ellenálló képesség a mechanikai sérülésekkel
szemben

Méretek
• 50 mm x 30 mb

NIDA FÉMBETÉTES 
ÉLVÉDŐ SZALAG

Alkalmazás
• gipszkarton lemezek görbe éleinek védelmére 

és alakítására
 

Előnyök
• lehetővé teszi a gipszkarton lemezek íves éleinek 

esztétikus és tartós kikészítését
 

Méretek
• 25 mm x 25 mm x 3 mb

PERFORÁLT PVC ÉLVÉDŐ AZ ÍVEKHEZ
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Alkalmazás
• gipszkarton lemezek külső sarkainak 

és éleinek védelmére
 

Előnyök
• a sarok egyenességét biztosítja
• véd a mechanikai sérülések elle

Méretek
• sarok: 2,5 vagy 3 fm
• feles sarok: 13 mm x 23 mm x 2,5 fm

PERFORÁLT ALUMÍNIUM ÉLVÉDŐ ÉS
FELES ÉLVÉDŐ
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GIPSZKARTON LEMEZEK
FUGÁZÁSI MÓDSZEREI

• 

• 

• 

• 

• 

 

Gipszkarton lemezek csatl-
akozásainak kézi fugázása
erősítőszalag felhasz-
nálásával
 

Gipszkarton lemezek csatl-
akozásainak kézi fugázása
erősítőszalag felhasz-
nálása nélkül

gipszkarton lemezek csatlakozásainak
kézi fugázása

NIDA Planfix Fresh hézagológip-
szet a két gipszkarton lemez
érintkező éleire viszünk fel a fuga
szélességében, vágott élek esetén
azokat előbb kb. 45° szögben
le kell élezni és vízzel megnedve-
síteni a lemez gipszmag
szívóképességének csökkentése
érdekében

ezt követően a NIDA Planfix
Fresh hézagológipszet követező
rétegét visszük fel a fugánál
50-60 mm-rel nagyobb szélesség-
ben és várunk, míg megköt és
megszárad

NIDA Finisz (Finis) ill. NIDA Duó
hézagológipszet ill. NIDA PRO
kész massza segítségével a fuga
utolsó rétegét visszük fel az
előző rétegnél 60-80 mm-re
nagyobb szélességben

a fuga felület és a lemez felület
kiegyenlítéséhez a szélesség
vágott éleken legalább 40 cm
kell legyen

az utolsó réteg megkötése és
megszáradása után elkezdjük
a fuga csiszolását és simítását
ajánlott minimális 200 as 
szemcseméretű granulációjú 
csiszolópapí háló segítségével

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 NIDA Start vagy NIDA Duó 
hézagológipszet ill. NIDA PRO kész
masszát a két gipszkarton lemez
érintkező éleire viszünk fel a fuga
szélességében, vágott élek esetén
azokat előbb kb. 45° szögben le
kell élezni és vízzel megnedvesíteni
a lemez gipszmag szívóképes-
ségének csökkentése érdekében

spatula segítségével az erősítősza-
lagot beragasztjuk a lemezek
csatlakozásán előbb felvitt
masszába; a szalagnak tökéletesen
illeszkednie kell a gipszhez;
a szalag felületét vékony rétegű
alapozó masszával fedjük le
a fuga szélességében

ezután a NIDA Start vagy
NIDA Duó hézagológipsz ill.
NIDA PRO kész massza követező
rétegét visszük fel a fugánál
50-60 mm-rel nagyobb szélesség-
ben és várunk, míg megköt és
megszárad

NIDA Start vagy NIDA Duó 
hézagológipsz ill. NIDA PRO kész
massza a fuga utolsó rétegét visz-
szük fel az előző rétegnél 60-80
mm-re nagyobb szélességben

a fuga felület és a lemez felület 
kiegyenlítéséhez a szélesség 
vágott éleken legalább 40 cm kell 
legyen

az utolsó réteg megkötése és
megszáradása után elkezdjük
a fuga csiszolását és simítását
ajánlott minimális 200 as 
szemcseméretű granulációjú
csiszolópapír háló segítségével
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SYNIATM LEMEZEK 
FUGÁZÁSA
• 

• 

SYNIATM lemezek alkalmazása
esetén a vágott lemezek széleit
nem kell leélezni; a lemezek 4
gyárilag leélezett széllel rendelke-
znek; hosszabb szélek
vágott és kerekített szélként
(KPOS) kerülnek kialakításra;
a rövidebb széleken a leélezés
csak a lemez szerkezethez
való becsavarozása után válik
láthatóvá

amikor a lemezeket már felszerel-
ték, elkezdhető a felcsavarozták
fugázása; mivel a rövidebb
élek mentén a lemezek vékonyab-
bak, a csatlakozáson mélyedés 
alakul ki, mely a kivitelező számára 
elegendő helyet biztosít az 
hézagológipsz és erősítőszalag 
elhelyezésére

• időmegtakarítás az építkezési
területen: lemezek könnyebb,
kevésbé időigényes fugázása

• kipróbált és letesztelt termék,
mely már más európai és 
világpiacon kapható

• 

• 

ideálisan lapos mennyezetek:
vége a rossz minőségű szerelésből
adódó kidomborodásoknak
és egyéb hibáknak, melyek
különösen a párhuzamos
világításnál láthatók

minőségi garancia: csökken
a költséges reklamációk és
azokkal kapcsolatos javítások
kockázata

SYNIATM lemez négy leélezett
szélének révén a következőket
kapjuk:
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