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Montaż gzymsów ozdobnych
gipsowych nida small i large

1

Montaż gzymsów rozpoczynamy od wytrasowania linii poziomej po obwodzie pomieszczenia, wzdłuż której będą mocowane gzymsy.
W zależności od rodzaju montowanego
gzymsu, odległość trasowanej linii od stropu
wynosi odpowiednio 64 mm (typ 90) lub
82 mm (typ 120).

4

Za pomocą piłki ścinamy gzyms wzdłuż szablonu.

2

Wzdłuż wytrasowanej linii wbijamy gwoździe
podtrzymujące montowany gzyms w odległości
ok. 1500 mm.

5

Rozrabiamy klej gipsowy NIDA Klej Typ T, który
posłuży nam do przyklejania gzymsów.

3

Używając szablonu dołączonego do opakowania należy odrysować linię cięcia potrzebną do
połączenia gzymsów w narożach ścian.

6

Rozrobiony klej gipsowy nakładamy na spodnie
krawędzie gzymsu.

7

Przykładamy gzyms z klejem opierając go na
wytaczających poziom gwoździach.

10

Po wyschnięciu kleju wyciągamy gwoździe
podtrzymujące gzymsy.

8

9

Nadmiar wypływającego kleju usuwamy
szpachelką.

11

Wilgotną gąbką przecieramy górne i dolne
krawędzie gzymsu aby usunąc wszelkie pozostałości kleju.

12

Naroża wykończone za pomocą gzymsów
zwiększają estetykę pomieszczenia.

Gwarantujemy uzyskanie wysokiej jakości
wykończenia przy zastosowaniu elementów
systemu NIDA.

Zużycie materiałów na 1 mb zamontowanych gzymsów nida small i large:
Materiał *

Ilość

j.m.

gzyms (NIDA SMALL i LARGE)

1

m

klej gipsowy NIDA Klej Typ T

0,7

kg
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* normy zużycia nie uwzględniają strat materiałowych
Przedstawione informacje i rozwiązania zostały opracowane w oparciu o aktualną wiedzę techniczną, badania w Centrum Rozwoju Technicznego Siniat i zewnętrznych jednostkach badawczych
oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabudowy. Siniat Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego wpływu na projektowanie, warunki placu budowy, a także na sposób
wykonywania prac. W związku z powyższym zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, których zastosowanie w praktyce nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
Siniat Sp. z o.o.nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

