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Właściwości płyt gipsowo-kartonowych

Materiał niepalny

Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe
oferowane przez Lafarge Gips, zarówno
w wersjach standardowej jak i o podwyższonych parametrach odporności ogniowej, zostały zaklasyfikowane
zgodnie z normą PN-93/B-02862 jako
materiały niepalne.

Izolacyjność cieplna

Płyty gipsowo-kartonowe cechują się
dobrymi parametrami izolacyjności
cieplnej: λ = 0,2 W/mK.

Stabilność i odporność

Płyty gipsowo-kartonowe Lafarge Gips
spełniają wymagania określone w normie PN-B-79405. Są wykonane z rdzenia gipsowego, którego powierzchnie
i krawędzie wzdłużne oklejono specjalną okładziną kartonową. Karton
spełnia rolę zbrojenia wzmacniającego
i nadaje płytom elastyczność oraz gładkość powierzchni.

Prosta obróbka

Obróbka płyt g-k jest bardzo prosta.
Odbywa się przy zastosowaniu standardowych narzędzi (noża do płyt g-k,
piły otwornicy, tarnika, pacy stalowej,
szpachelki oraz wkrętarki). Starannie
opracowane systemy szpachlowania
płyt pozwalają na uzyskanie gładkich
powierzchni ścianek, sufitów podwieszanych, okładzin poddaszy.

Doskonałe podłoże do dalszej
obróbki

Płyty gipsowo-kartonowe nie ulegają
odkształceniom i stanowią doskonałe
podłoże do dalszej obróbki – malowania, tapetowania, układania płytek
ceramicznych, wykonywania tynków
japońskich, stiuków, itp.

Zakres stosowania

Płyty g-k są produktem, który można
stosować tylko w pomieszczeniach
zamkniętych, wewnątrz budynków.
Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowano płyty
g-k, musi wynosić 5°C – maksymalna
40°C. Kolejnym ważnym parametrem
jest wilgotność powietrza. Płyty typu
GKB (NIDA Zwykła) i GKF (NIDA Ogień),
mogą być stosowane w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza mniejszej niż 70%. Dodatkowo
płyty typu GKBi (NIDA Woda) oraz GKFi
(NIDA Woda Ogień) dopuszczone są
do stosowania w pomieszczeniach o
okresowo (do 10 godz.) podwyższonej
wilgotności względnej powietrza do
85%.

1. Płyty gipsowo-kartonowe

Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl
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piła otwornica

tarnik do płyt g-k

szpachelka

wkrętarka

paca stalowa

Właściwości konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych można wykonać
zabudowę powstrzymującą rozprzestrzenianie się ognia lub odporną na
jego działanie w klasach odporności
ogniowej od 30 do 120 minut.

Strona: 

Izolacyjność akustyczna

Systemy z płyt g-k odznaczają się doskonałymi właściwościami izolacyjności akustycznej. Gwarantują one
poprawne odseparowanie akustyczne
pomieszczeń, instalacji, szybów windowych oraz innych. Optymalne parametry izolacyjności akustycznej uzyskać
można łącząc konstrukcje z płyt g-k
z wełną mineralną lub szklaną.

Rodzaje płyt gipsowo-kartonowych i ich krawędzie

wykonana jest z rdzenia gipsowego,
którego powierzchnia i krawędzie
wzdłużne pokryte są specjalnym kartonem. Płyty tego typu stosowane są
jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.
Można je stosować w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

wykonana jak płyta NIDA Zwykła,
rdzeń gipsowy jest dodatkowo zbrojony włóknem szklanym. Płyty NIDA
Ogień stosuje się tam, gdzie stawiane
są wymagania ochrony przeciwpożarowej. Można je stosować w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

posiada rdzeń impregnowany środkami hydrofobowymi, co zapewnia
opóźnione i zmniejszone wchłanianie
wilgoci. Płyty tego typu stosowane są
w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza oraz jako podłoże
dla płytek ceramicznych. Dopuszczone
są do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotności względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%.

z rdzeniem impregnowanym środkiem
hydrofobowym i zbrojonym włóknem
szklanym, co zapewnia opóźnione
i zmniejszone wchłanianie wilgoci.
Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, w których
dodatkowo istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty typu NIDA
Woda Ogień można stosować w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz.
na dobę) o podwyższonej wilgotności
względnej powietrza do 85%.

1. Płyty gipsowo-kartonowe

Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

Płyta gipsowo-kartonowa z czterema
fazowanymi krawędziami. Innowacyjność ta pozwala na uzyskanie idealnie
gładkich powierzchni, łatwego montażu oraz daje gwarancję wysokiej jakości
wykończenia. Krótsze krawędzie płyt
tworzą w trakcie montażu wgłębienie
pozwalające na łatwiejsze spoinowanie styku krawędzi płyt bez konieczności ich fazowania. Produkowana w
wersji płyty zwykłej, ognioodpornej,
wodoodpornej.

z wielostronnymi możliwościami zastosowania jako płyta zwykła oraz jako
płyta ogniochronna. Można ją stosoStrona: 
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wać w łazienkach i w pomieszczeniach
używanych w podobny sposób, w których dodatkowo istnieją wymagania
ochrony przeciwpożarowej. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu jak
dla płyty NIDA Woda Ogień.

to szeroka gama perforowanych płyt
gipsowo-kartonowych do wykonywania okładzin dekoracyjnych oraz
dźwiękochłonnych ścian i sufitów. Płyta zbudowana jest z rdzenia gipsowego oklejonego kartonem. Przez całą jej
grubość wykonane są otwory – perforacje. Na tylnej części płyty przyklejona
jest specjalna tkanina akustyczna.

Krawędź spłaszczona (KS)

specjalne ukształtowanie krawędzi pozwala na spoinowanie tylko z taśmą
zbrojącą.

krawędź KS

Krawędź prosta (KP)

krawędź wzdłużna w płytach podłogowych NIDA P, niektórych płytach NIDA
Sonic oraz NIDA Gięta.

krawędź KP

Płyta gipsowo-kartonowa o grubości
6mm służąca do wykonywania konstrukcji krzywoliniowych. Minimalny
promień gięcia 300mm.

Krawędź cięta
KRAWĘDZIE PŁYT
Krawędź półokrągła spłaszczona
(KPOS)

specjalne ukształtowanie krawędzi pozwala na spoinowanie masą szpachlową z taśmą zbrojącą lub bez taśmy
zbrojącej. Do spoinowania bez taśmy
zbrojącej należy stosować specjalną
masą szpachlową zbrojoną włóknem
szklanym lub celulozowym.

krawędź KPOS
Strona: 

Cięte krawędzie nie są osłonięte kartonem. Krawędzie tego typu przed spoinowaniem należy sfazować strugiem
lub nożem do gipsu. Do spoinowania
należy stosować masę szpachlową z
użyciem taśmy zbrojącej lub specjalną
masę szpachlową zbrojoną włóknem
szklanym lub celulozowym.

Transport i magazynowanie płyt
gipsowo-kartonowych

Wysoką jakość wykończenia wnętrz
przy zastosowaniu płyt g-k można zapewnić przestrzegając następujących
zaleceń:
 płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym środkiem
transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy),
 płyty g-k składujemy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie
składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń (deformacji lub złamań),
 płyty g-k oraz inne wyroby gipsowe
należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych.
Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od +5°C
do +40°C i wilgotności powietrza nie
przekraczającej 70%,
 płyty, które podczas magazynowania
uległy zawilgoceniu, należy przed
montażem całkowicie wysuszyć.
W tym celu należy rozłożyć je poziomo na płaskim podłożu z możliwością
swobodnego przepływu powietrza,
 przy składowaniu płyt należy
uwzględniać nośność podłoża. Na
przykład: 50 płyt NIDA Zwykła o grubości 12,5 mm, stanowi dla podłoża
obciążenie około 550 kg/m2.

1. Płyty gipsowo-kartonowe

Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl
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Asortyment wyrobów Lafarge Gips

Asortyment wyrobów Lafarge Gips

Stosowanie produktów systemowych
pozwala na bezusterkowe użytkowanie ścian, sufitów oraz innych elementów budowlanych, zbudowanych
w systemie suchej zabudowy wnętrz.
Oto przegląd najważniejszych produktów składających się na system Lafarge
Gips.

Profil NIDA UD
profil obwodowy do sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych oraz poddaszy.

Profil NIDA C
słupek pionowy w konstrukcji ścian
działowych oraz obudów ściennych.
Posiada otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych.

Profil UA
do mocowania ościeżnic, naświetli i
tworzenia konstrukcji specjalnych. Grubość blachy 2 mm. Stosuje się wraz z
kątownikiem mocującym do profili UA.

Profil NIDA U
profil obwodowy do konstrukcji ścian
oraz obudów ściennych.

Gips szpachlowy

Profil NIDA CD
profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okładzinach sufitowych i
ściennych oraz w poddaszach.

2. Asortyment wyrobów

Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

do spoinowania różnego rodzaju płyt
g-k o krawędziach półokrągłych spłaszczonych (KPOS) i spłaszczonych (KS) z
użyciem taśm zbrojących oraz do uzupełniania ubytków. Może być stosowany jako gładź gipsowa. Czas obróbki 60
min, zużycie – patrz tabele str. 65-69.

Strona: 11
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2. Asortyment wyrobów

Gips szpachlowy
do ostatecznego wykańczania powierzchni. Może być stosowany jako
druga i trzecia warstwa przy spoinowaniu płyt g-k (jako pierwszą warstwę należy stosować gips NIDA Start) lub jako
gładź gipsowa. Czas obróbki 60 min,
zużycie – patrz tabele str. 65-69.

wędzi płyt g-k. Pozwala na skrócenie
czasu prac budowlanych. Czas schnięcia zależy od wilgotności i temperatury
we wnętrzu pomieszczenia.

Klej gipsowy
do przyklejania płyt g-k w charakterze
suchego tynku oraz styropianu. Czas
obróbki 60 min., zużycie w zależności
od zastosowania ok. 5 - 7 kg/m2.
Gips szpachlowy
do spoinowania połączeń pomiędzy
płytami gipsowo-kartonowymi bez taśmy zbrojącej. Czas obróbki 60 min.

Gładź szpachlowa
Do wykonywania gładzi gipsowych na
różnego typu podłożach jak płyta gipsowo-kartonowa, tynki cementowe,
cementowo-wapienne itp.
Masa szpachlowa
jest gotowym do stosowania produktem służącym do spoinowania płyt g-k
z użyciem taśmy zbrojącej oraz wykańczania powierzchni ścian i sufitów. Stosuje się ją do wszystkich rodzajów kraStrona: 12

Wkręty systemowe
do stosowania w systemach suchej
zabudowy wnętrz należy używać tylko
specjalnych, systemowych blachowkrętów oraz wkrętów do drewna.

Łącznik poprzeczny jednostronny
do łączenia profili CD w jednopoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych. Łączy jeden profil
poprzeczny z głównym.

Łącznik krzyżowy
do łączenia profili głównych i nośnych
CD w dwupoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych
lub bezpośredniego ich mocowania na
podłożu.

2. Asortyment wyrobów

Taśmy zbrojące
do spoinowania w konstrukcjach suchej zabudowy. Można stosować taśmy
samoprzylepne siateczkowe oraz fizelinowe. Ponadto w ofercie dostępne są
taśmy papierowe, reperacyjne oraz narożnikowe z wkładką metalową.

Wieszak mocowany obrotowo ze
sprężynką
umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Współpracuje z
prętem mocującym o średnicy 4 mm.

AKCESORIA MONTAŻOWE
Łącznik wzdłużny
do łączenia (przedłużania) profili CD.

Strona: 13
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Elementy mocujące ES
służą do bezpośredniego montażu
obudów ściennych do ścian masywnych oraz profili CD pod stropami z
belek drewnianych i na skosach dachowych.

ELEMENTY WYKAŃCZAJĄCE
Narożniki perforowane z aluminium
25x25 i PCV do łuków
do zabezpieczania naroży zewnętrznych i kształtowania przycinanych
krawędzi płyt gipsowo-kartonowych o
kształtach łukowych.

Gzymsy gipsowo-kartonowe
służą do wykańczania połączeń pomiędzy ścianą a sufitem. Gzymsy przyklejamy do podłoża za pomocą klejów
gipsowych.

Strona: 14

Tynki japońskie
materiał dekoracyjny do powierzchni
ścian i sufitów z płyt g-k, tynków gipsowych, tradycyjnych, itp.

Profile ozdobne
szeroka gama aluminiowych profili
dekoracyjnych stosowanych w systemach suchej zabudowy NIDA.

3
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Spoinowanie, obróbka i wykańczanie
powierzchni płyt g-k
Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych
Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi
Wykańczanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
Obróbka powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

 Płyty g-k można łatwo docinać przy
użyciu noża. Podczas przycinania
płyty powinny leżeć na płaskiej powierzchni, ułożone jedna na drugiej,
albo pojedynczo na stole.
 Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy karton licowy (strona płyty bez
nadruku), przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy karton na stronie tylnej.
 Tam gdzie wymagane jest szczególnie
dokładne przycięcie, zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach,
przeznaczonej do cięcia płyt g-k.

 Średnica otworu powinna być o około 10 mm większa niż średnica rury.
Rury i przewody nie mogą stykać się
z płytą.

Fazowanie krawędzi

3. Spoinowanie, obróbka i wykańczanie
powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych

 Ostre krawędzie, powstałe przy cięciu fazujemy nożem do płyt g-k o kącie pochylenia ostrza ok. 45° do 2/3
grubości płyty.
 Karton strony licowej wygładzamy
tarnikiem lub papierem ściernym.
UWAGA
Przy stosowaniu płyt SIGNA™ nie
jest wymagane fazowanie krawędzi
ciętych płyt. Płyty te posiadają już
fabrycznie fazowane cztery krawędzie. Faza na krawędziach krótszych
uwidacznia się dopiero po przykręceniu płyt do konstrukcji.

Wycinanie otworów

 Wszelkie otwory instalacyjne i inne
należy dokładnie wymierzyć, ustalić
ich położenie na płycie, narysować
i wyciąć piłą otwornicą, płatnicą lub
przyrządem do wycinania otworów
w płycie g-k.
Strona: 15
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3. Spoinowanie, obróbka i wykańczanie
powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami
gipsowo-kartonowymi
Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

Szpachlowanie

Proces wypełniania i wykańczania
połączeń pomiędzy płytami gipsowokartonowymi jest ważnym elementem
podczas wykonywania prac montażowych z płyt gipsowo-kartonowych.
Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt g-k.

Taśma papierowa nie może być wykorzystywana do spoinowania połączeń
płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

Spoinowanie

Powierzchnia pod wykonanie spoiny
musi być oczyszczona z kurzu i pyłu
gipsowego.
Ze względu na rodzaj zastosowanej
masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z
taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku (1) rozprowadzamy masę
szpachlową poprzecznie do linii styku
płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową
wzdłuż całej spoiny (2).

Spoinowanie krawędzi fazowanych
fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej

Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących:
 Taśmę papierową
 Taśmę samoprzylepną siateczkową z
włókna szklanego
 Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny).
Strona: 16

Spoinowanie z taśmą papierową

a) Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zwilżamy ją w pojemniku z czystą wodą.
b) W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy NIDA Start
na krawędzie styku dwóch płyt.
c) Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy
rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt (3). Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza

Spoinowanie z samoprzylepną
siateczkową taśmą z włókna szklanego

Samoprzylepna siateczkowa taśma z
włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt
w konstrukcjach, które muszą spełniać
wymogi odporności ogniowej.
 Nakładamy pierwszą warstwę gipsu
szpachlowego NIDA Start.
 Odcinamy taśmę siateczkową na
długość wykonywanej spoiny.
 Wklejamy taśmę na wcześniej nałożoną masę szpachlową.
 Gips szpachlowy NIDA Start wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy
krawędzie płyt g-k.
 Dalej postępować jak w pkt. d-g
rozdziału Spoinowanie z taśmą papierową.

3. Spoinowanie, obróbka i wykańczanie
powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

tworzących się pod taśmą papierową. Powierzchnię taśmy pokrywamy cienką warstwą gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnięcia
spoin.
d) Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60
mm szerszą niż spoina i czekamy do
jej wyschnięcia.
e) Za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin NIDA Finisz nakładamy ostatnią warstwę wykończenia spoiny (4) szerzej o 60-80 mm
niż poprzednia warstwa.
f ) W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na
krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40 cm.
g) Po wyschnięciu ostatniej warstwy
gipsu przystępujemy do szlifowania
i wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

Pierwszy etap
szpachlowania
Masa szpachlowa
Taśma zbrojąca
Drugi etap
szpachlowania
Masa szpachlowa
Szpachlowanie końcowe
Masa szpachlowa
wygładzająca

Szpachlowanie
bez użycia
taśmy zbrojącej

Szpachlowanie
przy użyciu
taśmy zbrojącej
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3. Spoinowanie, obróbka i wykańczanie
powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

Spoinowanie z taśmą z włókna
szklanego (z fizeliny)

Taśma z włókna szklanego może być
wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą
spełniać wymogi odporności ogniowej.
 Odcinamy taśmę z włókna szklanego na długość wykonywanej spoiny.
 Rozprowadzamy gips szpachlowy NIDA Start na krawędzie styku
dwóch płyt.
 Dalej postępujemy jak w pkt. c-g rozdziału Spoinowanie z taśmą papierową.

Spoinowanie krawędzi ciętych z
użyciem taśmy zbrojącej

 Krawędzie styku dwóch płyt fazujemy pod kątem ok. 45º za pomocą
nożyka do płyt g-k.
 Przed położeniem pierwszej warstwy zaleca się oczyszczenie i zwilżenie krawędzi wodą lub gruntem.
 W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować wg. wskazówek podanych
wcześniej.
 Na połączenia krawędzi ciętych zaleca się zbrojenie spoiny taśmą papierową lub fizelinką.
 W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić
min. 40 cm.

Spoinowanie krawędzi wzdłużnych
i ciętych bez użycia taśmy zbrojącej

W ofercie Lafarge Gips dostępne są
gipsy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami bez konieczności stosowania taśm zbrojących, np.
Planfix Fresh. W takim wypadku mateStrona: 18

riałem zastępującym taśmę zbrojącą
są włókna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym. Przygotowanie podłoża pod spoinowanie jest
takie samo jak przy spoinowaniu z taśmą zbrojącą. Gips nakładamy w trzech
etapach:
 Wypełnienie spoiny gipsem NIDA
Planfix Fresh w dwóch warstwach.
 Nałożenie gipsu wykańczającego
NIDA Finisz.

Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i ciętych z użyciem gotowej
masy szpachlowej NIDA Classic
Coat

Gotowa masa szpachlowa przeznaczona jest do wykonywania spoin z użyciem taśmy zbrojącej. W zależności od
zastosowanej taśmy należy stosować
się do wcześniejszych zaleceń.

Spoinowanie krawędzi płyt SIGNA™

Płyty SIGNA™ posiadają cztery fazowane krawędzie z, których dwie fazy na
krawędziach krótszych widoczne są po
przykręceniu płyt do konstrukcji. Przy
płytach SIGNA™ nie fazujemy krawędzi
ciętych płyt. Spoinowanie wszystkich
czterech krawędzi z użyciem taśm zbrojących wykonujemy w taki sam sposób
jak przy płytach z dwoma fazowanymi
krawędziami, patrz tekst powyżej.

Ważne wskazówki

 Taśma zbrojąca wymagana jest w
przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obciążenia mechaniczne jak np.:
• w ściankach działowych z okładziną pojedyńczą przy stykach z krawędziami ciętymi,
• przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych,

 W przypadku wielowarstwowego
pokrycia płytami gipsowo-kartonowymi należy wypełnić masą szpachlową także styki płyt w warstwach
wewnętrznych. W tym przypadku
można zrezygnować ze stosowania
taśmy zbrojącej w warstwach wewnętrznych.
NAJWYŻSZĄ WYTRZYMAŁOŚĆ SPOINY UZYSKUJE SIĘ STOSUJĄC TAŚMĘ
PAPIEROWĄ.

Wykańczanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

Podłoże

Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do
dalszego wykańczania: malowania i
pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać
zaleceń producentów farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów.
 Całe podłoże poddawane dalszej
obróbce, także spoiny, musi być
gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i pęknięć.
 Dalsza obróbka jest możliwa dopiero
po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej.

Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych

 Przed dalszą obróbką powierzchnie
płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu

3. Spoinowanie, obróbka i wykańczanie
powierzchni płyt gipsowo-kartonowych

• przy zabudowie poddaszy,
• przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania np. w
budynkach w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
 W okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń
wywołanych zmianą wymiarów płyt
spoiny mogą pękać.
 Spoinowanie powinno przeprowadzać się w temperaturze powyżej
10ºC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%.

wyrównania chłonności kartonu i
masy szpachlowej.
 Wstępne malowanie rozcieńczoną
farbą nie może zastąpić gruntowania.
 Przed dalszymi pracami (malowaniem,
tapetowaniem itp.) środek gruntujący
musi całkowicie wyschnąć.

Farby

Płyty gipsowo-kartonowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami
przeznaczonymi do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych.
 Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających
szkło wodne).
 Powierzchnie płyt g-k nie poddane
dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem długotrwałego
działania światła. W takich przypadkach może się okazać niezbędne naStrona: 19

Poradnik wykonawcy

Instrukcja montażu płyt w systemach suchej zabudowy

3. Spoinowanie, obróbka i wykańczanie
powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
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łożenie większej ilości warstw farby
niż w przypadku nowych płyt.
 Zawsze wykonywać malowanie
próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowokartonowych, obejmujących spoiny
i inne miejsca zaszpachlowane.

Tapety i kleje

Płyty gipsowo-kartonowe można pokrywać wszystkimi dostępnymi w handlu tapetami i klejami.

 Przed przystąpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
specjalnym środkiem ułatwiającym
usunięcie zużytej tapety podczas kolejnego remontu.
 Pokrywanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga
odpowiednich zabiegów przygotowujących podłoże, np. szpachlowania całej powierzchni.

Obróbka powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
Tynki i gładzie gipsowe

 Na płyty gipsowo-kartonowe można
nanosić tynki cienkowarstwowe. Należy koniecznie sprawdzić czy tynki
cienkowarstwowe można nakładać
na powierzchnię płyt g-k czytając
informację na opakowaniu tynku lub
sprawdzając tynk poprzez jego nałożenie na płytę.
 Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odpowiednio przygotować powierzchnię, zgodnie z
zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiększenie przyczepności).
 Aby uniknąć prześwitywania podłoża kartonowego i styków płyt, należy
je zabarwić na planowany kolor tynku - zwłaszcza w przypadku nakładania tynku ciągnionego.

Płytki ceramiczne i powierzchnie
narażone na zwiększone działanie wody

 Ściany działowe, na których układane
będą płytki ceramiczne, należy pokryć podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych. Rozstaw między
profilami pionowymi NIDA C musi
wynosić max. 600 mm. Przy okładzinie jednowarstwowej z płyt o grubości min. 12,5 mm należy zredukować
rozstaw do max. 400 mm.
 W łazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposób pomieszczeniach należy stosować płyty NIDA Woda lub NIDA Woda Ogień
(GKBi/GKFi).
 Przy układaniu i klejeniu płytek należy stosować się do zaleceń producentów płytek i klejów.

4
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Obudowy kominków,
zabudowa pomieszczeń wilgotnych
Obudowa kominków i kominów z płyt gipsowo-kartonowych
Sucha zabudowa w łazienkach

Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem, który może być użyty do obudowy kominków oraz kominów przy
uwzględnieniu poniższych uwag oraz
zleceń producentów systemów kominowych i kominkowych.
 Do obudowy kominków i kominów
należy stosować tylko płyty NIDA
Ogień lub NIDA Woda Ogień.

Stelaż z profili
stalowych NIDA

 Płyta gipsowo-kartonowa nie może
mieć kontaktu z otwartym ogniem
oraz ze ścianami paleniska lub komina.
 Wykorzystując dostępne na rynku
obudowy kominków należy obłożyć kominek lub komin płytą g-k tak,
aby temperatura płyty g-k na stronie
skierowanej w stronę kominka nie
przekroczyła 50°C.

4. Obudowa kominków,
zabudowa pomieszczeń wilgotnych

Obudowa kominków i kominów
z płyt gipsowo-kartonowych

Obudowa kominka z
płyt NIDA Ogień lub
NIDA Woda Ogień
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Sucha zabudowa w łazienkach

W łazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób
należy stosować impregnowane płyty
gipsowo-kartonowe NIDA Woda (GKBI)
lub płyty NIDA Woda Ogień (GKFI).
 Przy okładzinie wielowarstwowej w
obu warstwach należy zastosować
płyty gipsowo-kartonowe typu NIDA
Woda (GKBI) lub NIDA Woda Ogień
(GKFI).
 Nie należy stosować płyt gipsowokartonowych w pomieszczeniach
o stale podwyższonej wilgotności
względnej powietrza (np. w łaźniach,
myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.).
 W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty gipsowo-kartonowe, należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
 Przed ułożeniem płytek ceramicznych lub uszczelnianiem folią w płynie należy dokładnie zagruntować
całą powierzchnię środkiem gruntującym zalecanym przez producenta
kleju lub folii.

 Płyty gipsowo-kartonowe powinny
kończyć się ok. 10 mm nad podłożem. Na całej powierzchni podłogi
należy ułożyć uszczelnienie (np. folię
w płynie), które na wszystkich pionowych elementach należy przedłużyć
do wysokości co najmniej 150 mm
ponad poziom gotowej posadzki.
 Przy wylewaniu posadzki samopoziomującej należy zwrócić uwagę,
aby wilgoć nie dostała się do konstrukcji ściany lub za okładziny ścienne (należy zabezpieczyć je przed
wilgocią folią budowlaną).
 Do układania płytek należy stosować
elastyczne kleje, które nie nasiąkają
wodą. Spoiny pomiędzy podłogą i
ścianami należy wypełnić trwale elastycznym, grzybobójczym materiałem spoinowym (silikon sanitarny).
 W celu zapewnienia izolacji akustycznej należy umieścić pomiędzy
krawędzią wanny a ścianą działową
uszczelkę łączącą.

Uszczelnianie

 Wykonanie obudowy ściennej z płyt
gipsowo-kartonowych pozwala na
ułożenie rur i przewodów bez konieczności pracochłonnego kucia w
ścianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody należy mocować do ściany masywnej.
 Obudowy ścienne zaleca się pokryć
podwójną okładziną z płyt gipsowokartonowych.

 W obrębie wanien i kabin prysznicowych, powyżej podstawy wanny ze
sporym zapasem bocznym należy
uszczelnić ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych przed pryskającą wodą (min. 2000 mm) za pomocą
folii w płynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno sięgać
powyżej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm).
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Montaż instalacji za okładziną ściany masywnej

 Przejścia rur i inne otwory należy
uszczelnić, ewentualnie można użyć
pierścieni samouszczelniających (gumowych). Otwory do przewodów i
armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niż średnica przewodu
lub rury, które mają przez ten otwór
przechodzić.
 Na krawędzie cięte i otwory w
okładzinie należy nałożyć środek
gruntujący, który spowoduje lepszą
przyczepność trwale elastycznego
materiału spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urządzeń sanitarnych

 Urządzenia sanitarne należy montować na specjalnych stelażach,
przymocowanych bezpośrednio do
podłoża nośnego (ściana, podłoga;
nie wolno ich mocować do jastrychu pływającego). Armaturę można

instalować do zamocowanych pomiędzy słupkami pionowymi profili
NIDA C lub NIDA U.
 W przypadku instalowania urządzeń
sanitarnych lub szafek o wadze powyżej 70 kg na 1 m ich szerokości
(wraz z obciążeniem użytkowym),
nie opartych na podłożu nośnym
zaleca się zastosowanie innego rozwiązania komunikacyjnego. W miejscu podwieszenia tych elementów
zastąpić pionowe profile NIDA C profilami NIDA UA (z blachy 2 mm) zamocowanymi do stropu i podłoża za
pomocą kątowników łączących do
profili UA.
 Rury należy mocować w sposób
zapobiegający drganiom. Taki sposób mocowania wraz z osłonięciem
rur kołnierzami z wełny mineralnej
wytłumi szum płynącej wody oraz
pozwoli uniknąć skraplania się pary
wodnej na ich powierzchni.

4. Obudowa kominków,
zabudowa pomieszczeń wilgotnych

Instalacje
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Systemy suchej zabudowy NIDA
System NIDA Tynk
System NIDA Ściana
System NIDA Sufit
System NIDA Poddasze

System NIDA Szacht
System NIDA Stal
System NIDA Drewno
Ściany i sufity łukowe

System NIDA Tynk

Nida Tynk 12 i Nida Tynk 9
Płyty gipsowo-kartonowe typu NIDA
Zwykła doskonale nadają się do pokrywania wewnętrznych i zewnętrznych
(od wewnątrz) ścian nośnych i działowych, zwłaszcza gdy przebudowa
wnętrz ma nastąpić w krótkim czasie
i bez wykonywania prac mokrych.
System NIDA Tynk obejmuje 3 rodzaje
konstrukcji:
 Suchy tynk – są to płyty gipsowokartonowe grubości 9,5 lub 12,5 mm
i szerokości 1200 mm, przymocowane do ścian klejem gipsowym Ansetzgips NIDA 60.

 Okładziny ścienne stosowane na
ścianach nierównych oraz w celu
poprawienia izolacyjności cieplnej
i akustycznej (w połączeniu z wełną
mineralną).
 Wolnostojące obudowy ścienne
stosowane tam, gdzie konieczne jest
zakrycie instalacji lub wyrównanie
nierówności ścian. W połączeniu z
materiałami izolacyjnymi z włókien
mineralnych obudowy ścienne doskonale poprawiają właściwości izolacji cieplnej i akustycznej ścian.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl
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NIDA Tynk 12

1200 mm

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

NIDA Tynk 9

płyty gipsowo-kartonowe
o grubości 9,5 mm

płyty gipsowo-kartonowe
o grubości ≥ 12,5 mm

Klej gipsowy nakładamy punktowo, plackami o średnicy około 10 cm. Można go także
kłaść bezpośrednio na ścianę. Płyty należy ustawić w przewidzianym miejscu, a pod
dolne ich krawędzie podłożyć podkładki dystansujące np. z resztek płyt g-k.

SUCHY TYNK
Wymagania w stosunku do podłoża
 Jeżeli nierówności podłoża nie przekraczają 30 mm, płyty gipsowo-kartonowe stosowane w charakterze
suchego tynku przykleja się klejem
gipsowym Ansetzgips NIDA 60 bezpośrednio do pionowych elementów budowlanych.
 Minimalna grubość placka wynosi
5 mm.
 Przy nierównościach ścian powyżej
30 mm (pamiętając, że grubość placka gipsowego nie może przekraczać 30 mm) stosuje się podwójne
placki kleju przełożone przekładką z
kawałka przyciętej płyty g-k (mur +
placek kleju + przekładka g-k + placek kleju + płyta g-k).
 Podłoże (1), do którego przyklejane będą płyty gipsowo-kartonowe
musi być nośne, stabilne, nie narażone na działanie mrozu i deszczu oraz
izolowane przed wpływem wilgoci.
 Podłoża silnie nasiąkliwe należy zagruntować odpowiednim środkiem
zmniejszającym ich nasiąkliwość (np.
NIDA Ekogrunt).

 Mało nasiąkliwe gładkie powierzchnie betonowe zagruntować preparatem zwiększającym przyczepność
(np. NIDA Ekogrunt Plus).
 Płyt gipsowo-kartonowych nie można przyklejać do podłoży wykonanych z tynków wapiennych.
Montaż
 Przed przystąpieniem do przyklejania
płyt gipsowo-kartonowych należy
zakończyć układanie instalacji podtynkowej. Puszki instalacyjne umieszczamy w ścianie tak, aby wystawały
około 20 mm poza jej powierzchnię.
 Płyty g-k układać na płaskim podłożu
stroną tylną (z nadrukami) do góry.
Należy je dociąć około 15 mm krócej
niż wynosi wysokość pomieszczenia
w świetle.
 Klej gipsowy Ansetzgips NIDA 60
rozrabiamy do postaci pasty i pasmami nanosimy przy krawędziach
płyt oraz punktowo na pozostałej jej
powierzchni (2).

Nie można stosować suchego tynku na sufitach i innych poziomych
lub skośnych elementach budowlanych.
 Ze względów montażowych zalecamy układanie suchego tynku przed
wykonywaniem sufitów podwieszanych i okładzin sufitowych.
 Na nadprożach okiennych i drzwiowych, w obszarach za umywalkami lub zlewozmywakami oraz tam,
gdzie planujemy zamocowanie ciężkich przedmiotów, płyty powinny
być przyklejone na całej powierzchni, a nie punktowo.
 Przedmioty o ciężarze przekraczającym 15 kg należy mocować do podłoża nośnego.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

 Jeżeli płyty mają być pokryte elementami sztywnymi (np. płytkami
ceramicznymi), odstępy pomiędzy
plackami kleju muszą wynosić maksymalnie 250 mm.
 Płyty gipsowo-kartonowe (3) przykładamy do ścian pozostawiając odstępy 10 mm od podłogi i 5 mm od
stropu, a następnie dociskamy. Właściwe ułożenie nadajemy przy użyciu
łaty i poziomicy.
 Aby zachować równomierny odstęp
płyt od podłogi, podkładamy pod
dolną krawędź płyt kliny drewniane
lub paski płyt gipsowo-kartonowych.
Po wyschnięciu kleju podkładki te
usuwamy.

OKŁADZINY I OBUDOWY ŚCIENNE
Okładziny ścienne mocowane za pomocą uchwytów elastycznych NIDA EL
lub elementów mocujących NIDA ES (Typ: NIDA Tynk CD12/1)

e ≤ 250 mm

Strona: 27

Poradnik wykonawcy

Instrukcja montażu płyt w systemach suchej zabudowy

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

 Konstrukcję nośną tworzą profile
metalowe NIDA CD 60 (3). Rozstaw
pomiędzy profilami powinien wynosić 600 mm, ewentualnie 300 lub
400 mm.
 Do mocowania profili NIDA CD 60 do
ścian wykorzystywane są elementy
mocujące NIDA ES (2) lub łączniki
elastyczne NIDA EL, te drugie szczególnie wtedy, gdy istnieje ryzyko wystąpienia uderzeń w wykonaną okładzinę.
 Element mocujący NIDA ES (2) należy
przymocować do ściany za pomocą
kołka rozporowego. NIDA ES dostępny jest w dwóch wersjach: płaskiej (w
której przy montażu należy odgiąć
ramiona – rys. A) oraz już uformowanej w kształcie litery U (rys. B). Elementy NIDA ES należy rozmieszczać
co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm) w
poziomie i 1000 mm w pionie.

 Pierwszy uchwyt musi znaleźć się na
wysokości 200 mm od podłoża.
 Materiał izolacyjny (6) nasuwamy na
uchwyt NIDA ES lub uchwyt NIDA EL
tak, aby przebić go ramionami. W ten
sposób unikniemy przerw w izolacji i
tworzenia się mostków termicznych.
 Konstrukcja nośna okładziny składa
się z ułożonych po obwodzie profili NIDA UD 27 (1) mocowanych do
ścian, stropów i podłogi za pomocą kołków rozporowych szybkiego
montażu w rozstawie maksymalnie
co 600 mm.
Strona: 28

 Do profili obwodowych należy przykleić od spodu taśmę izolacji akustycznej (5).
 Profile NIDA CD 60 (3) wsuwamy
w obwodowe profile NIDA UD 27
i wystające ramiona uchwytów NIDA
EL lub elementów NIDA ES. Po odpowiednim ustawieniu (wypionowaniu), przykręcamy je obustronnie
do profili NIDA CD 60 za pomocą
wkrętów 3,5 x 9,5/11 mm (pchełki)
po jednym wkręcie z każdej strony.
 Wystające poza lico profila NIDA
CD 60 końcówki elementów NIDA ES
zaginamy lub odcinamy tak, aby nie
przeszkadzały w montażu płyt gipsowo-kartonowych.
 Płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm (4) mocujemy do profili
NIDA CD 60 (tylko pionowych) blachowkrętami w rozstawie nie większym niż 250 mm. Płyty mocujemy
również do profili przyściennych
NIDA UD 27 x 28 ale tylko pionowych – przy zakończeniu okładziny.
 Należy sprawdzić czy istnieje konieczność montażu izolacji paroszczelnej.

WOLNOSTOJĄCE OBUDOWY ŚCIENNE

e ≤ 250 mm

 Konstrukcję nośną należy wykonać z
profili NIDA C i NIDA U o szerokościach
odpowiednio 50, 75 lub 100 mm.
 Profile NIDA U (1), z przyklejoną od
spodu taśmą izolacji akustycznej (5),
należy zamocować przy użyciu kołków rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym
1000 mm.
 Profile NIDA C (2) wstawiamy w profile NIDA U w rozstawie osiowym co
600 mm (ew. 300 lub 400 mm).
 Skrajne profile NIDA C, z przyklejoną
od spodu taśmą izolacji akustycznej,
mocujemy do otaczających ścian za
pomocą kołków rozporowych w odstępach maksymalnie co 1000 mm.
Jednakże każdy profil musi być mocowany w min. 3 punktach.
 Przestrzenie pomiędzy płytami można wypełnić materiałem izolacyjnym
(3) (wełna skalna lub szklana).

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

(Typ: NIDA Tynk 100/175)

 W przypadku okładzin o wysokości
przekraczającej 3 m należy dodatkowo zamocować materiał izolacyjny
np. za pomocą rygli wykonanych z
profili NIDA U.
 Płyty gipsowo-kartonowe (4) mocujemy do konstrukcji blachowkrętami
przeznaczonymi do płyt g-k w rozstawach nie większych niż 250 mm.
 W przypadku podwójnej okładziny
rozstaw wkrętów mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien być
większy niż 750 mm. Długość wkrętów
należy dobrać w taki sposób, aby przy
mocowaniu każdej warstwy płyt g-k,
zagłębiały się w profile na min. 10 mm.
Styki warstwy wewnętrznej należy dokładnie wypełnić masą szpachlową.
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5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl
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System NIDA Ściana obejmuje ścianki
działowe, które są alternatywą dla masywnych, nienośnych ścian wewnętrznych.
Ścianki działowe montuje się szybko i
bez znacznych nakładów finansowych.
Gładkie powierzchnie ścianek z płyt
gipsowo-kartonowych po zagruntowaniu mogą być natychmiast wykańczane poprzez malowanie, tapetowanie
lub nakładanie tynków dekoracyjnych.
W przypadku zmiany przeznaczenia
pomieszczenia, można je łatwo zdemontować bez uszkadzania innych elementów budynku. Wewnętrzne wolne
przestrzenie w ściankach stanowią
doskonałe miejsce do prowadzenia instalacji bez konieczności wykonywania
dodatkowych bruzd i nacięć.
Ścianki działowe o ciężarze nie przekraczającym 50 kg/m2 mogą być umieszczane na stropach każdej konstrukcji – nawet z belek drewnianych, powszechnie
stosowanych w starym budownictwie.
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych ze względu na zastosowanie mają
różne typy konstrukcji. Rozróżniamy następujące rodzaje ścian działowych:
 Pojedyncza konstrukcja nośna,
okładzina pojedyncza – podstawowy typ ściany, służy do dzielenia
pomieszczeń w prosty i szybki sposób. Ściany o niewielkim ciężarze i
małej grubości umożliwiają dowolne kształtowanie wnętrz.
 Pojedyncza konstrukcja nośna,
okładzina podwójna – zalecane są
do pomieszczeń, w których stawiane
są wysokie wymagania dotyczące
izolacyjności akustycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

 Podwójna konstrukcja nośna,
okładzina podwójna – zalecane
są wszędzie tam, gdzie stawiane są
szczególnie wysokie wymagania
dotyczące izolacyjności akustycznej.
We wnętrzu ścianki można prowadzić instalacje sanitarne.
 Ściana instalacyjna – podwójna
konstrukcja nośna powiązana
przewiązkami z pasków płyt g-k,
podwójna okładzina – specjalna
konstrukcja zalecana tam, gdzie mocowane będą urządzenia sanitarne.

Warstwa izolacyjna

Połączenie płyt gipsowo-kartonowych
z konstrukcją nośną i warstwą materiału izolacyjnego umieszczoną w wolnej
przestrzeni konstrukcyjnej doskonale
spełnia wymagania przeciwpożarowe,
akustyczne oraz cieplne.
Jako materiał izolacyjny ścian zalecamy
stosowanie płyt z wełny mineralnej (skalnej lub szklanej) o gęstości od 15 do 70
kg/m3. W ścianach o konstrukcji z profili
NIDA C 50 i C 75 zalecamy stosowanie
wełny o grubości 50 mm a w konstrukcji z profili C 100 o grubości 50, 80 lub
100 mm. Warstwa izolacyjna powinna
być układana tak, aby nie było szczelin
pomiędzy płytami lub matami izolacji.
Zalecamy stosowanie pełnych kawałków
płyt. Nie należy stosować ścinków czy też
pasków materiału izolacyjnego.
Materiał izolacyjny powinien być zabezpieczony przed osuwaniem się pod
własnym ciężarem. W tym celu można
stosować poziome poprzeczki z profili NIDA C lub NIDA U mocowane do
okładziny ściany (podobnie jak przy
podpieraniu poziomych spoin płyt) .

Rodzaj i grubość płyt oraz sposób
ich mocowania zależą od wymagań
technicznych stawianych ścianie i
przeznaczenia pomieszczenia, w których są montowane.
W pomieszczeniach bez wymagań
odporności ogniowej, a także izolacyjności akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia ściany i wilgotności
powietrza nie przekraczającej 70%
można stosować płyty NIDA Zwykła o
grubości 12,5 mm.
W przypadku wymagań odporności
ogniowej wymagane jest stosowanie
płyt typu NIDA Ogień (patrz Tabela
2 str. 40). Do pomieszczeń łazienkowych lub innych o podwyższonej wilgotności należy stosować płyty NIDA
Woda. Zastosowanie płyt typu NIDA
Woda Ogień pozwala spełnić wymagania podwyższonej odporności
ogniowej w pomieszczeniu o zwiększonej wilgotności powietrza.

Konstrukcja nośna
Konstrukcje nośne ścianek działowych należy wykonywać z ocynkowanych profili stalowych o nominalnej grubości blachy 0,55
mm, a po uwzględnieniu ujemnej
tolerancji – 0,3 mm, nie cieńszych
niż 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieńszej blachy
może spowodować negatywne
skutki (pękanie spoin, wypaczanie
płyt). Stosowanie oryginalnych
profili NIDA zapewni odpowiednią
grubość blachy oraz bezusterkowe użytkowanie ścian z płyt g-k.

sowanie rusztu i łat drewnianych.
Standardowe odległości pomiędzy
słupkami pionowymi wynoszą 600
mm. Ze względów konstrukcyjnych
można je rozmieszczać gęściej (300
lub 400 mm), np. przy ściankach o
większej wysokości.
Profile stalowe powinny być przycinane za pomocą nożyc do blachy. Cięcie profili za pomocą
narzędzi mechanicznych (piły, szlifierki kątowe) jest niedozwolone
ze względu na występowanie wysokich temperatur, które uszkadzają warstwę ocynku na powierzchni profila wywołując jego
późniejszą korozję.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Okładzina

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być
mocowane na konstrukcjach nośnych metalowych lub drewnianych,
bądź też przyklejane do pionowych
elementów budowlanych za pomocą
klejów gipsowych, np. NIDA Ansetzgips 60.

Układ
poprzeczny
Sufit: płyty
układane
poprzecznie

W przypadku konstrukcji szkieletowych budynku dopuszcza się stoStrona: 31
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* Przy okładzinach wielokrotnych (kilkuwarstwowych) rozstawy pomiędzy elementami mocującymi w warstwach
wewnętrznych mogą być zwiększone:
– w wypadku ścianek - trzykrotnie,
– w wypadku sufitów - dwukrotnie.
* Przy wymaganiach ogniowych maksymalne rozstawy wynoszą 150 mm.
Minimalna głębokość osadzenia
wkrętów w metalową konstrukcję
nośną wynosi 10 mm.
Układ wzdłużny
Ściana: płyty mocowane pionowo

 Płyt g-k nie wolno przyklejać klejem
gipsowym do powierzchni innych
niż pionowe, czyli do powierzchni
skośnych (na poddaszach) lub poziomych.
 Wkręty systemowe powinny być oddalone:
a) od krawędzi wzdłużnych (pokrytych
kartonem) – co najmniej 10 mm,
b) od krawędzi ciętych (bez powłoki
kartonowej) – co najmniej 15 mm.
 Wkręty mocujemy prostopadle do
lica płyty tak głęboko, aby łeb wkręta nie przebił powierzchni kartonu i
jednocześnie nie wystawał ponad
lico płyty. Należy unikać powstawania deformacji i wybrzuszeń płyt.
 Wkręty muszą przenikać profile metalowe na głębokość większą niż 10 mm.
 Długość elementów mocujących
zależy od sumarycznej grubości
mocowanych okładzin.
Maksymalne dopuszczalne rozstawy
pomiędzy wkrętami przy konstrukcji
nośnej z profili metalowych [mm]:
 ścianka 250*
 sufit 170**
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Poziome i pionowe styki płyt g-k
w systemach ściennych

Przesunięcie spoin nad ościeżnicą drzwiową

Przesunięcie spoin pionowych na przeciwległych
stronach ściany

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przewody, przełączniki, puszki instalacyjne

Nieprawidłowe przesunięcie spoin

 Przy jednowarstwowym pokryciu
ścianek pionowe styki płyt gipsowokartonowych powinny być po obu
stronach ścianki wzajemnie przesunięte o wielkość równą odległości
pomiędzy osiami sąsiednich słupków pionowych (z reguły jest to 600
mm).
 Nie wolno wykonywać spoin krzyżowych.
 Płyty g-k należy mocować pozostawiając szczelinę około 10 mm między podłożem a dolną krawędzią
płyty (przy montażu ustawić płyty na
paskach z płyt g-k). Szczelinę tę należy wypełnić masą szpachlową lub
zamaskować listwą przypodłogową.
 Jeżeli wysokość pomieszczenia jest
większa od długości płyty, to ko-

 Instalacje elektryczne w ściankach
działowych i sufitach podwieszanych
powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów branżowych.
 Puszki gniazdek, rozgałęziaczy,
przełączników itp. nie zaleca się
umieszczać naprzeciw siebie po
obu stronach ścianki, gdyż spowoduje to utratę izolacyjności akustycznej ściany. Puszki należy przesunąć o min. 600 mm w stosunku
do siebie, minięcie o jeden słupek
pionowy C.
 Przed zamocowaniem płyt gipsowokartonowych należy zaznaczyć na
nich miejsca, w których mocowane
będą gniazdka i puszki elektryczne.
 Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zarówno przed
jak i po przykręceniu płyty g-k do
ściany.
 Puszki elektryczne należy uszczelnić
za pomocą masy szpachlowej lub
kleju gipsowego.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Przesunięcie spoin pionowych na przeciwległych
stronach ściany

nieczne będzie wykonanie styków
poziomych płyt. Styki poziome sąsiadujących płyt należy przesunąć
względem siebie o min. 400 mm.
 Przy okładzinach jednowarstwowych ścianek działowych należy
wzmocnić styki poziome szpachlując je z użyciem taśmy zbrojącej (najlepiej papierowej). W przypadku, gdy
budowana ściana będzie ulegała dużemu obciążeniu, zaleca się umieszczenie pod spoiną profilu metalowego NIDA U.
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 W ścianach, które muszą spełniać
wymagania odporności ogniowej, a
w których nie ma wełny mineralnej
lub skalnej, puszki powinny być obłożone od wewnątrz warstwą masy
szpachlowej o grubości nie mniejszej niż grubość okładziny z płyt g-k
z jednej strony ścianki. Dodatkowo
puszki po dwóch stronach ściany
powinny być przesunięte względem
siebie o min. 600 mm.
 W przypadku, gdy w ścianie znajduje
się warstwa wełny skalnej a grubość
wełny pomiędzy puszkami z dwóch
stron jest większa niż 30 mm, puszek
nie trzeba oklejać z tylnej strony
masą szpachlową.

nośnej ściany i zamocowaniu na niej
z jednej strony płyt gipsowo-kartonowych.
 Instalację elektryczną należy prowadzić przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
pionowych NIDA C. Jeżeli zachodzi konieczność robienia w profilach otworów pod instalację elektryczną, należy obrobić je tak, aby
przewody nie uległy uszkodzeniu
o ich ostre krawędzie. Maksymalna średnica otworu pod przewody
elektryczne nie może być większa
niż szerokość profila minus 10 mm.
Otwory należy umieszczać centralnie w osi profila.

Prowadzenie przewodów w ściance
działowej

Suchy tynk

 Instalację elektryczną należy prowadzić po zbudowaniu konstrukcji

 Przy układaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje się do ścian
za pomocą gipsu budowlanego.

Ściana działowa z wbudowaną puszką elektryczną.
1. Płyta gipsowo-kartonowa
2. Materiał izolacyjny
3. Gips szpachlowy NIDA Start
4. Puszka elektryczna
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e ≤ 250 mm

 Profile poziome NIDA U (1) oraz
skrajne słupki pionowe NIDA C (2)
należy mocować do podłoża w odstępach nie większych niż 1000 mm.
Skrajne słupki pionowe muszą być
przymocowane do ścian bocznych
przynajmniej w 3 punktach.
 Konieczne jest stosowanie obwodowej taśmy izolacji akustycznej (4)
(pod profile przyłączeniowe NIDA U
oraz skrajne słupki pionowe C mocowane do ścian poprzecznych).
Taśma uszczelniająca musi wypełniać wszystkie nierówności podłoża
na całej ich szerokości. W przypadku
większych nierówności można zastosować paski z wełny mineralnej o
grubości do 10 mm.
 Połączenia z otaczającymi elementami budowlanymi wypełniamy masą
szpachlową.
 Ścianki działowe z płyt g-k mocujemy do wszystkich graniczących elementów budowlanych.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Montaż ścianki o pojedynczej konstrukcji nośnej i pojedynczej okładzinie
z płyt g-k (Typ: 75A50, 100A75, 125A100)

 Następnie wstawiamy profile NIDA
C w profile NIDA U w odległości 600
mm. Pionowe słupki NIDA C oraz poziome profile NIDA U tworzą szkieletową konstrukcję ażurową. Nie należy łączyć za pomocą blachowkrętów
profili NIDA U i C pomiędzy sobą.
Profil NIDA C powinien być przycięty na długość około 15 mm krótszą
niż wynosi wysokość pomieszczenia
w świetle. Łączenie profili NIDA U i C
dopuszczalne jest wyłącznie za pomocą zaciskarki.
 Mocowanie płyt rozpoczynamy płytą o pełnej szerokości (1200 mm) od
jednej ze stron konstrukcji nośnej i
dowolnej ściany bocznej.
 Płyty NIDA o gr. 12,5 mm (3) należy
mocować blachowkrętami 3,5 x 25
mm. Do płyt o większych grubościach należy stosować dłuższe blachowkręty tak, aby ich głębokość w
wiercenia w profil metalowy nie była
mniejsza niż 10 mm. Pomiędzy wkręStrona: 35
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tami należy zachować odstępy maksymalnie 250 mm.
 Na przeciwnej stronie konstrukcji
nośnej ścianki układanie płyt należy rozpocząć od płyt o połowie

szerokości (600 mm) i od tej samej
ściany bocznej, od której rozpoczęto
montaż okładziny z pierwszej strony
wykonywanej ściany.

Montaż ścianki o pojedynczej konstrukcji nośnej i podwójnej okładzinie
z płyt g-k (Typ: 100A50, 125A75, 150A100)

e (1. warstwa): ≤ 750 mm
e (2. warstwa): ≤ 250 mm

1.
2.
3.
4.

 Montaż konstrukcji odbywa się identycznie jak w wypadku ścianki o pojedynczej okładzinie.
 Układając płyty należy pamiętać, aby
zarówno pionowe jak i poziome styki płyt były wzajemnie przesunięte w
poszczególnych warstwach. Dotyczy
to również wzajemnych przesunięć
styków po obu stronach ścianki.
 Mocowanie pierwszej warstwy płyt
rozpoczynamy płytą o pełnej szerokości (1) (1200 mm) od jednej ze
stron konstrukcji nośnej i dowolnej
ściany poprzecznej.
 Pierwszą warstwę płyt należy mocować blachowkrętami 3,5 x 25 mm.
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profil NIDA U
profil NIDA C
materiał izolacyjny

Pomiędzy wkrętami należy zachować odstępy max. 750 mm.
 Drugą warstwę płyt układamy z
przesunięciem styków w stosunku
do warstwy pierwszej, stosując blachowkręty 3,5 x 35 mm w odstępach
max. 250 mm.
 Na przeciwnej stronie konstrukcji nośnej ścianki układanie płyt należy rozpocząć od płyt o połowie szerokości (600
mm) i od tej samej ściany poprzecznej,
od której rozpoczęto montaż okładziny z pierwszej strony ściany.
 Powyższe uwagi dotyczące długości
wkrętów ważne są dla płyt g-k o grubości 12,5 mm.

e (1. warstwa): ≤ 750 mm
e (2. warstwa): ≤ 250 mm

 Profile poziome NIDA U (2) oraz
skrajne słupki pionowe NIDA C (3)
należy mocować do podłoża w odstępach nie większych niż 1000 mm.
Skrajne słupki pionowe muszą być
przymocowane do ścian bocznych
przynajmniej w 3 punktach.
 Konieczne jest stosowanie obwodowej taśmy izolacji akustycznej (5)
(pod profile przyłączeniowe NIDA U
oraz skrajne słupki pionowe NIDA C
mocowane do ściany poprzecznej).
Taśma uszczelniająca musi wypełniać wszystkie nierówności podłoża

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Montaż ścianki o podwójnej konstrukcji nośnej i podwójnej okładzinie
z płyt g-k (Typ: 155B50, 205B75, 255B100)

na całej ich szerokości. W przypadku
większych nierówności można zastosować paski z wełny mineralnej
(4) o grubości do 10 mm.
 Dodatkowo należy rozdzielić dwa
rzędy profili konstrukcyjnych paskami
taśmy izolacji akustycznej (6) o dł. 100
mm rozmieszczonych co 500 mm.
Taśmę izolacyjną należy przykleić do
jednego z pary słupków NIDA C.
 Montaż konstrukcji oraz płyt g-k (1)
odbywa się identycznie jak w wypadku ścianki o podwójnej okładzinie
(patrz str. 36).
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Montaż ścianki instalacyjnej o podwójnej konstrukcji nośnej i podwójnej
okładzinie z płyt g-k (Typ: 150 + C 50)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Konstrukcja nośna w ściankach instalacyjnych to podwójny ruszt z rozsuniętymi rzędami profili pionowych
NIDA C (3).
 Połączenie rzędów profili NIDA C wykonane jest za pomocą przewiązek
z pasków płyt g-k (6) o szerokości 300
mm i długości dostosowanej do wielkości rozsunięcia rzędów profili NIDA C.
 Rozstaw przewiązek z płyt g-k nie
powinien być większy niż 1200 mm.
 Rozstaw pomiędzy rzędami słupków pionowych (związana jest z tym
grubość ściany) uzależniony jest od
wymiarów instalacji, które chcemy
umieścić w jej wnętrzu.
 Jako opłytowanie ścian instalacyjnych (1) od strony kuchni, łazienki itp.
należy stosować płyty NIDA Woda.
 Sposób montażu konstrukcji i opłytowania jest identyczny jak w przypadku ściany o podwójnej konstrukcji nośnej i podwójnej okładzinie z
płyt g-k (patrz str. 37).
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Otwory drzwiowe

 Płyty gipsowo-kartonowe przycinamy tak, aby powyżej otworów drzwiowych ich styki pionowe nie przebiegały
w linii ościeży bocznych. Przesunięcie
względem ich linii musi wynosić nad
nadprożem min. 400 mm.
 Osadzanie ościeżnic stalowych w profilach NIDA UA montowanych do podłoża poprzez kątowniki przyłączeniowe do profili UA dozwolone jest przy
zachowaniu poniższych warunków:
grubość profilu NIDA UA:
wysokość
pomieszczenia:
szerokość otworu
drzwiowego:
ciężar skrzydła
drzwiowego z okuciami:

≤ 2,0 mm
dowolna
≤ 1200 mm
≤ 150 kg

 Osadzanie ościeżnic stalowych w
profilach NIDA C poprzez kątowniki
przyłączeniowe do profili NIDA UA

dozwolone jest przy zachowaniu
poniższych warunków:
grubość profila NIDA C: min. 0,55 mm
szerokość otworu
drzwiowego:

≤ 885 mm

ciężar skrzydła
drzwiowego z okuciami:
≤ 25 kg
 Profile NIDA C można także w prosty
sposób wzmocnić łatami drewnianymi.
Bez względu na ciężar drzwi Lafarge Gips zaleca osadzanie stalowych
ościeżnic drzwiowych wyłącznie
na profilach UA zamocowanych
do stropu i podłoża za pomocą kątowników do profili UA. Stosowanie
profili UA gwarantuje bezusterkowe
używanie drzwi, bez powstawania
pęknięć przy ościeżnicy.

Montaż ościeżnicy z profilami UA

Poniżej prezentujemy zestawienie
najczęściej stosowanych ścian działowych w systemie NIDA Ściana. Wszystkie konstrukcje ścian można znaleźć
na stronie www.lafargegips.pl
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wysokość pomieszczenia: ≤ 2600 mm

Tabela 1
Najczęściej stosowane ściany działowe w systemie NIDA Ściana
Typ ściany
w systemie
NIDA Ściana

Opłytowanie*

Konstrukcja
rusztu

Grubość ściany
[mm]

Max. wys. ściany
w pomieszcz. typu**
1

2

75A50

1 x 12,5

1 x NIDA C 50

75

3000

2750

75A50

1 x 12,5

1 x NIDA C 50

75

3000

2750

100A75

1 x 12,5

1 x NIDA C 75

100

4500

3750

100A75

1 x 12,5

1 x NIDA C 75

100

4500

3750

125A100

1 x 12,5

1 x NIDA C 100

125

5000

4250

125A100

1 x 12,5

1 x NIDA C 100

125

5000

4250

100A50

1 x 12,5

1 x NIDA C 50

100

4000

3500

125A75

1 x 12,5

1 x NIDA C 75

125

5500

5000

150A100

1 x 12,5

1 x NIDA C 100

150

6500

5750

155B50

1 x 12,5

2 x NIDA C 50

155

5000

4250

205B75

1 x 12,5

2 x NIDA C 75

205

6000

5500

255B100

1 x 12,5

2 x NIDA C 100

255

6500

6000

* Rodzaj zastosowanej płyty zależy od wymagań, jakie musi spełniać pomieszczenie (ogniochronność, akustyka,
stopień nawilgocenia)
** Pomieszczenia typu 1: pomieszczenia, w których występują niewielkie skupiska ludzi, np. w mieszkaniach, pomieszczeniach hotelowych, biurowych, szpitalnych, itp. oraz na korytarzach.
Pomieszczenia typu 2: pomieszczenia, w których występują duże skupiska ludzi, np. sale wykładowe, szkolne,
wystawowe, pomieszczenia sklepowe, itp. Do tej grupy zaliczane są także ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami, w których występuje różnica poziomów podłóg ~ 1 m.
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Tabela 2
Klasyfikacja ogniowa najczęściej stosowanych ścian działowych w systemie NIDA Ściana
Opłytowanie*

Wełna mineralna
gęstość [kg/m2]

Klasa odporności
ogniowej

Klasa odporności
ogniowej
EI (REI***)

75A50

–

–

F0,5

EI 30

75A50

≥ 40

≥ 35

F1

EI 60

–

–

F0,5

EI 30

≥ 40

≥ 35

F1

EI 60

–

–

F0,5

EI 30

≥ 40

≥ 35

F1

EI 60

–

–

F2

EI 120

–

–

F2

EI 120

–

–

F2

EI 120

≥ 40

≥ 15

F2

EI 120

≥ 40

≥ 15

F2

EI 120

≥ 40

≥ 15

F2

EI 120

100A75
100A75
125A100
125A100
100A50
125A75
150A100
155B50
205B75

NIDA Ogień lub NIDA Woda Ogień

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Typ ściany
w systemie
NIDA Ściana

255B100

*** Ściany działowe Lafarge Gips wykonane zgodnie z opisem technicznym i sklasyfikowane przez Zakład Badań
Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w klasach odporności ogniowej: El 60, EI 90 oraz El 120, mogą w myśl
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 75, poz. 690 pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego odpowiednio w klasach:
– REI 60 - dla ścian działowych sklasyfikowanych w klasach odporności ogniowej EI 60 i EI 90 oraz
– REI 120 - dla ścian działowych sklasyfikowanych w klasach odporności ogniowej EI 120

Tabela 3
Izolacyjność akustyczna stosowanych ścian działowych w systemie NIDA Ściana
Wełna mineralna
grubość [mm]

Izolacyjność
akustyczna
Rw [dB]

Izolacyjność
akustyczna
RA1 [dB]

Izolacyjność
akustyczna
RA2 [dB]

75A50

–

35

33

27

75A50

50

43

39

32

100A75

–

37

34

28

50

45

41

33

–

38

36

31

155B50

50
100
–
50
100
–
50
100
–
50
100
2 x 50

47
49
43
51
53
45
54
55
48
54
56
61

44
45
40
48
49
41
51
53
46
52
53
58

37
39
33
40
42
36
46
49
41
47
49
52

205B75

2 x 50

64

62

55

255B100

2 x 50

67

65

58

100A75
125A100
125A100
100A50
125A75
150A100
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Opłytowanie*

Dopuszczone wszystkie typy płyt g-k NIDA

Typ ściany
w systemie
NIDA Ściana

macji, należy zasięgnąć opinii akustyka
lub dokonać obliczeń w/g PN-B-021513:1999.
Poniżej podajemy wełny skalne i szklane różnych producentów przeznaczone do stosowania w systemach suchej
zabudowy Lafarge Gips. W przypadku
innych rodzajów wełny prosimy o kontakt z przedstawicielem Lafarge Gips w
celu konsultacji.

Tabela 4
Wełny skalne
Lp.

Gęstość [kg/m3]

Grubość osłon płyt NIDA Ogień

Klasa odporności
ogniowej

1

20

DOMROCK ROCKWOOL

płyta

2

30

ROCKMIN ROCKWOOL

płyta

3

35

SUPERROCK ROCKWOOL

płyta

4

35

Polterm Uni ISOVER

płyta

5

50

ROCKTON ROCKWOOL

płyta

6

55

Polterm Max ISOVER

płyta

7

65

PANELROCK ROCKWOOL

płyta

Lp.

Gęstość [kg/m3]

Grubość osłon płyt NIDA Ogień

Klasa odporności
ogniowej

1

15

Aku-Mata ISOVER

2

15

TWP1 URSA

płyta

3

16

Iso-Mata ISOVER

mata

4

16

Uni-Płyta ISOVER

płyta

5

22

Płyta 3655 ISOVER

płyta

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Izolacyjność akustyczna podana na
podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Zakładzie Akustyki
ITB w Warszawie. Izolacyjność akustyczna ww. ścian w budynkach może być
niższa niż zawarta w tabeli 3, zwłaszcza
w przypadku stykania się ścian g-k z
lekkimi ścianami lub stropami (np. bet.
komórkowy, stropy gęstożebrowe). W
celu uzyskania szczegółowych infor-

Tabela 5
Wełny szklane

mata

Połączenie z inną poprzeczną ścianką
działową pokrytą okładziną pojedynczą.
Przecięcie okładziny g-k poprawia wartości izolacyjności akustycznej połączenia.
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Szczelina dylatacyjna w ściance działowej o pojedynczej konstrukcji nośnej
z pojedynczą okładziną z płyt g-k. Można stosować także w przypadku ścian
o deklarowanej odporności ogniowej.

Szczelina dylatacyjna w ściance działowej o pojedynczej konstrukcji nośnej
z podwójną okładziną z płyt g-k. Można stosować także w przypadku ścian
o deklarowanej odporności ogniowej.

Elastyczne połączenie ścianki działowej
o podwójnej okładzinie z płyt gipsowokartonowych ze słupem żelbetowym.

Elastyczne połączenie ścianki działowej
zwężającej swą grubość z fasadą metalową. Ścianka o podwójnej okładzinie z
płyty g-k.

Połączenia teleskopowe
 Teleskopowe połączenie ze stropem
jest wymagane w sytuacji, gdy wyliczone ugięcie elementów stropu
może przekraczać 10 mm.
 W takich wypadkach pomiędzy
stropem a profilem NIDA U należy
umieścić paski z płyt g-k o szerokości równej szerokości profila NIDA U
i grubości dostosowanej do zakładanego ugięcia stropu.

Szczelina dylatacyjna w suficie podwieszanym
zakryta paskiem płyt g-k.
Spenia warunki ognioodporności.

Strona: 42

1.
2.
3.
4.
5.
6.

płyta gipsowo-kartonowa NIDA
materiał izolacyjny
profil metalowy NIDA U
wkręty systemowe
taśma izolacji akustycznej
paski z płyt gipsowo-kartonowych

System NIDA Sufit

Ogólna charakterystyka sufitów
podwieszanych i warunki stosowania
Sufity podwieszane z okładziną z płyt
gipsowo-kartonowych składają się z
rusztu stalowego, zamocowanego do
stropu przy pomocy odpowiednich
łączników. Konstrukcja rusztu oraz jej
zamocowanie muszą stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt
gipsowo-kartonowych.
Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obciążeń za wyjątkiem warstwy
materiału izolacyjnego (wełna skalna
lub szklana). Wszelkiego typu oprawy
oświetleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiadać
własny system podwieszania do stropów.
Sufity podwieszane spełniają następujące funkcje:
 osłaniają elementy konstrukcyjne
stropu lub stropodachu poprawiając
estetykę pomieszczenia,
 tworzą przestrzeń techniczną ukrywającą prowadzone instalacje,
 stanowią zabezpieczenie ogniowe
stropu właściwego oraz instalacji
przebiegających nad nim,
 poprawiają parametry akustyczne
pomieszczenia,
 poprawiają izolacyjność termiczną
elementów konstrukcyjnych budowli.
Zalecana minimalna grubość płyt
g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm.

Rodzaje i zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt, stanowiący konstrukcję dla płyt
gipsowo-kartonowych, wykonywany
jest z profili stalowych NIDA CD 60.
Konstrukcje nośne w systemie suchej zabudowy wnętrz należy wykonywać z ocynkowanych profili
stalowych o minimalnej nominalnej grubości blachy 0,55 mm a po
uwzględnieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie cieńszych niż 0,52
mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieńszej blachy może
spowodować negatywne skutki
(pękanie spoin, wypaczanie płyt).
Stosowanie oryginalnych profili
NIDA zapewni odpowiednią grubość blachy oraz bezusterkowe
użytkowanie konstrukcji z płyt g-k.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje
rusztów:
 Ruszt jednopoziomowy pojedynczy na łącznikach ES (okładzina sufitowa) najczęściej stosujemy wówczas,
gdy chcemy, aby odległość sufitu podwieszanego od stropu była minimalna.
Zamiast łączników ES można zastosować wieszaki obrotowe ze sprężyną i
prętem mocującym w celu obniżenia
sufitu podwieszanego.
 Ruszt dwupoziomowy krzyżowy
zalecany jest do pomieszczeń, których najmniejszy wymiar przekracza
4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy
montażu sufitów jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy chceStrona: 43
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my uzyskać dużą przestrzeń techniczną pomiędzy stropem a sufitem
podwieszanym do przeprowadzenia
różnego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja). Jest to najczęściej
stosowany typ konstrukcji sufitowej
z uwagi na bardzo dobrą sztywność i
łatwość montażu.
 Ruszt jednopoziomowy krzyżowy
zalecany jest do pomieszczeń jw.
jako zabezpieczenie ogniowe oraz
gdy chcemy uzyskać dużą przestrzeń
techniczną pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym. W konstrukcji
tego typu wszystkie styki płyt zarówno wzdłużne jak i poprzeczne znajdują się w miejscu, gdzie przebiega
profil NIDA CD 60. Daje to możliwość
wykonania wszystkich styków pomiędzy płytami jako połączeń podpartych, minimalizujących ryzyko
powstawania pęknięć spoin.

Mocowanie płyt g-k do rusztu
 Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty NIDA o grubości 12,5 lub
15 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe lub akustyczne grubość
okładziny sufitowej może być większa
i wynosi 18, 20, 25 mm lub więcej.
 Płyty NIDA mogą być mocowane do
okładziny sufitowej w dwojaki sposób:
1. Poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna prostopadła do profili) – wówczas maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.
2. Wzdłużnie do profili rusztu dolnego (krawędź dłuższa wzdłużna
równoległa do profili) – wówczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm.
 Mocowanie poprzeczne płyt jest
korzystniejsze, gdyż w takim ułoStrona: 44

żeniu ich wytrzymałość na zginanie
jest większa w kierunku zgodnym z
kierunkiem ułożenia włókien kartonu (równolegle wzdłuż płyty). Efektem takiego ułożenia płyt jest większy
dopuszczalny rozstaw rusztu między
elementami nośnymi. Taki sposób
mocowania przyczynia się do zmniejszenia zużycia materiałów oraz obniża pracochłonność montażu.
 Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do konstrukcji konieczne
jest, aby styki podłużnych krawędzi
płyt (1) opierały się i były przykręcone do profili CD (2) (Rys. 1a).
 Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt do konstrukcji konieczne jest,
aby styki poprzecznych (ciętych) krawędzi płyt (1) opierały się i były przykręcone do profili NIDA CD 60 (2) (Rys. 1b).
 Kierunek montażu płyt g-k w pomieszczeniu powinien być taki, aby krawędzie wzdłużne płyt (fabrycznie fazowane) były równoległe do kierunku
padającego światła słonecznego.
Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili
NIDA CD 60 wynosi 17 cm.
Rys. 1a - Wzdłużny układ płyt

Dobrze

Źle

Dobrze

Źle

Rys. 1c - Poprzeczny układ płyt

Dobrze

Wieszaki i kotwy
 W zależności od konstrukcji oraz rodzaju materiału, z jakiego wykonany
jest strop, dobiera się odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu.
 Do kotwienia zawiesi sufitowych
w stropach żelbetowych stosujemy kołki metalowe rozporowe typu
6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem (A); do mocowania zawiesi
prętowych – pierścieniowe kotwy
metalowe z gwintem M6 x 67 lub
oczkiem M6 x 63 (B), lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70 (C).
Wszystkie w/w kotwy spełniają warunki ochrony przeciwpożarowej.
 W stropach płytowo-otworowych
stosujemy stropowe kotwy motylkowe z hakiem M5 x 75 lub M5 x 60 ze
śrubą (D).

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Rys. 1b - Poprzeczny układ płyt

Źle

Rys. 1d - Przesunięcie styków płyt

Dobrze

Źle

 Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o
min. 400 mm (nie można wykonywać spoin krzyżowych) (Rys. 1 d).

 Do stropów drewnianych, wieszaki
mocujemy za pomocą wkrętów do
drewna (min. głębokość zagłębienia
wkręta wynosi 20 mm).
 Za pomocą kotew obejmujących
(łączniki imadełkowe) mocujemy
wieszaki do konstrukcji stalowych.
 W przypadku dachów z blachy trapezowej stosujemy specjalne łączniki “V” współpracujące z nagwintowanym prętem.
W sufitach z odpornością ogniową
stosujemy wyłącznie wieszaki noniuszowe.
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Ogólne zasady wykonywania rusztu
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 Sposób konstruowania i doboru rusztu jest uzależniony od kształtu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia
płyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia
płyt gipsowo-kartonowych przystępujemy do wytyczania siatki rusztu oraz
rozmieszczenia wieszaków.
 Na środku stropu wyznaczamy linię
dzielącą płaszczyznę sufitu symetrycznie na dwie części.
 W maksymalnej odległości 1000 mm
od linii podziału zaznaczamy kolejne
linie wytyczające położenie wieszaków i profili głównych.
 Ostatnia linia przebiegająca wzdłuż
pomieszczenia musi być oddalona
od ściany o maksymalnie 200 mm.
 Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania prętów mocujących, współpracujących z wieszakami obrotowymi lub wieszaków górnych noniuszy.
 Za pomocą odpowiednich kotew
(patrz rozdział wieszaki i kotwy) mocujemy pręty i łączymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki górne noniuszy).
 Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalających ścianach poziom
przyszłego sufitu.

 Do profili NIDA UD 27 należy przykleić taśmę izolacji akustycznej.
 Na wyznaczonym poziomie za pomocą kołków szybkiego montażu mocujemy profil przyścienny NIDA UD 27.
Odległość pomiędzy punktami mocowania nie może przekraczać 600 mm.

Montaż rusztu jednopoziomowego – okładziny sufitowej na ES
 Elementy do mocowania NIDA ES (2)
mocujemy do stropu/sufitu za pomocą metalowych kołków rozporowych.
 Maksymalna odległość (x) pomiędzy
elementami mocującymi NIDA ES wynosi 750 mm (przy zastosowaniu pojedynczej okładziny z płyty g-k 12,5 mm).
 Następnie do ścian mocujemy profil
NIDA UD 27, który okala pomieszczenie.
 Profil NIDA CD 60 (1) wsuwamy w
profil NIDA UD 27 oraz w elementy
NIDA ES.
 Profil NIDA CD 60 łączymy z elementami NIDA ES za pomocą blachowkrętów 3,5 x 9,5/11 mm, tzw. pchełek.
 Następnie odginamy ramiona elementów NIDA ES tak, aby tworzyły
jednolitą powierzchnię z profilami.
 Wysokość podwieszenia w przypadku okładzin wynosi od 3 do 12,5 cm.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Montaż rusztu jednopoziomowego pojedynczego na wieszakach
obrotowych

 Profile NIDA CD 60 (1) tworzące
ruszt główny rozpinamy pomiędzy
przeciwległymi ścianami tak, aby ich
końce tkwiły w profilu NIDA UD 27
(2) wytyczającym płaszczyznę sufitu podwieszanego. Końcówki obrotowe wieszaków (3) wstawiamy
w profil NIDA CD 60 i wykonujemy
ruch obrotowy tak, aby zaklinowały
się one w profilu.
 Minimalna wysokość podwieszenia
to 150 mm. Maksymalna wysokość
podwieszenia jest ograniczona długością prętów (E) i może wynosić do
1500 mm. W celu przedłużenia wysokości podwieszenia powyżej 1500
mm należy zastosować sprężynki do
wieszaków dwuhakowych (F).
Odległości pomiędzy profilami podane
są w tabeli 6, str. 50.

Montaż sufitu podwieszanego na
ruszcie dwupoziomowym krzyżowym

 Ruszt ten składa się z dwóch warstw
profili NIDA CD 60 ułożonych w
dwóch płaszczyznach i wzajemnie
do siebie prostopadłych.
 Do profila przyłączeniowego NIDA
UD 27 (1) przed jego zamocowaniem przyklejamy taśmę izolacji akustycznej.
 Profil NIDA CD 60 (2) wsuwamy
w przymocowany do ściany profil
NIDA UD 27. Jednocześnie w profil
NIDA CD 60 należy włożyć wieszaki
obrotowe (5) lub noniuszowe i zaklinować. Poszczególne warstwy profili
(2 i 3) mocowane są pomiędzy sobą
za pomocą łączników krzyżowych
(4). Miejsca wzdłużnych połączeń profili NIDA CD 60 powinny być rozmieszczone mijankowo (przesunięcie o minimum 400 mm). Profile NIDA CD 60
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przedłuża się za pomocą łącznika
wzdłużnego (A). Łącznik wsuwamy
pomiędzy profile i łączymy z nimi za
pomocą blachowkrętów 3,5 x 9,5/11
mm, tzw. pchełek.
 Rozstaw pomiędzy wieszakami nie
powinien być większy niż 750 mm.
 Rozstaw pomiędzy profilami warstwy górnej jest uzależniony od gru-

Montaż sufitu podwieszanego na
ruszcie jednopoziomowym krzyżowym
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bości płyty g-k i wynosi max. 1000
mm. Rozstaw profili warstwy dolnej
wynika z tabeli 6, str. 50.
 Za pomocą poziomicy regulujemy
płaszczyznę rusztu górnego poprzez
zamocowanie pręta w wieszaku obrotowym lub przedłużacza noniusza
w wieszaku noniuszowym.

Montaż sufitu podwieszanego z
wykorzystaniem płyt
Lafarge Gips zaleca stosowanie jako
poszycie konstrukcji sufitów podwieszanych oraz poddaszy płyty gipsowokartonowe SIGNA™.
Stosując płyty SIGNA™ uzyskujemy:
 Idealnie płaskie sufity: koniec z wybrzuszeniami i innymi defektami wynikającymi ze złej jakości montażu,
widocznymi zwłaszcza przy równoległym oświetleniu.
 Gwarancję jakości: zmniejsza się ryzyko wystąpienia kosztownych reklamacji oraz związanych z nimi poprawek.
 Oszczędność czasu na placu budowy: łatwiejsze i mniej czasochłonne
spoinowanie płyt.

 Wypróbowany i przetestowany pro-.
dukt, który jest już dostępny na innych
rynkach europejskich i światowych.

Montaż płyt SIGNA™ krok po kroku
Instalacja konstrukcji stalowej.
Konstrukcja stalowa jest wykonywana
dokładnie w taki sam sposób jak przy
montażu standardowej płyty gipsowokartonowej. Należy pamiętać, aby konstrukcja była wypoziomowana.
Płytę SIGNA™ należy montować długą
krawędzią prostopadle do profili nośnych. Dzięki jej 4 fazowanym krawędziom nie trzeba już fazować krótszych
krawędzi płyty.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

 Odległości pomiędzy wieszakami (3)
mocowanymi w profilu głównym (2)
wynoszą maksymalnie 700 mm.
 Do profila przyłączeniowego NIDA
UD 27 (1) przed jego zamocowaniem
przyklejamy taśmę izolacji akustycznej.
 Profil NIDA CD 60 (2) wsuwamy w
przymocowany do ściany profil NIDA
UD 27 (1). Jednocześnie w profil NIDA
CD 60 należy włożyć wieszaki obrotowe lub noniuszowe (3).
 Odległości pomiędzy profilami
głównymi NIDA CD 60 wynoszą
1200 mm.
 Profile poprzeczne NIDA CD 60 o
długości 1135 mm mocowane są do
profili głównych za pomocą łącznika
poprzecznego podwójnego (B, str.
48) lub łącznika poprzecznego jednostronnego (C, str. 48).
 Odległości pomiędzy profilami poprzecznymi CD wynikają z tabeli 6,
str. 50.

UWAGA! Pamiętaj, że nie zobaczysz
fazowania krótszych krawędzi, dopóki nie zamontujesz płyty na konstrukcji stalowej.

Po zamontowaniu płyt SIGNA™ na
konstrukcji stalowej, automatycznie
staje się widoczne wgłębienie między
nimi. Jest ono wynikiem tego, że płyty
SIGNA™ są nieznacznie cieńsze na krótszych krawędziach.
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Uzyskana gładka powierzchnia znacznie zmniejsza ilość pracy wkładanej w
szlifowanie.

Gdy płyty są już zamontowane, można z łatwością dokonać spoinowania
dzięki wgłębieniu, które umożliwia wykonawcy idealnie gładkie wykończenie
powierzchni.
Tabela 6
Odległości pomiędzy profilami
Odległość pomiędzy profilami (mm)
Rodzaj płyty g-k

Grubość płyty (mm)

Kierunek mocowania płyty
poprzeczny

podłużny

NIDA Zwykła, NIDA Woda

12,5

500

400

NIDA Ogień, NIDA Woda-Ogień

12,5

400

niedopuszczalny

NIDA Ogień, NIDA Woda-Ogień

15

400

niedopuszczalny

Tabela 7
Klasyfikacja ogniowa okładzin z płyt NIDA Ogień lub NIDA Woda Ogień
przy zabezpieczeniu istniejących stropów przed działaniem ognia
Grubość płyty NIDA Ogień lub NIDA Woda Ogień
[mm]

Klasa odporności ogniowej

1 x 15

EI 30

2 x 12,5

EI 60

15 + 2 x 12,5

EI 90

Tabela 8
Klasyfikacja ogniowa systemów sufitów podwieszanych – konstrukcja samodzielna
Grubość płyty NIDA Ogień
lub NIDA Woda Ogień
[mm]

*
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Grubość wełny mineralnej
[mm]*

Klasa odporności ogniowej
przy działaniu ognia
od spodu

od góry

1 x 15

50

EI 30

EI 30

2 x 12,5 lub 1 x 25

100

EI 60

EI 30

2 x 15

50

EI 60

EI 60

2 x 18

Brak

EI 60

EI 30

2 x 12,5 + 1 x 18 lub
1 x 25 + 1 x 18 lub 2 x 20

100

EI 90

EI 60

Wełna skalna lub szklana o gęstości min. 30 kg/m3 i masie całkowitej nie większej niż 6 kg/m3.

System NIDA Poddasze
1.
2.
3.
4.

wieszak do poddaszy NIDA WP 60
profil NIDA CD 60
wełna mineralna
paroizolacja (w zależności od
potrzeb)
5. płyta gipsowo-kartonowa NIDA
6. blachowkręty w rozstawie
co 17 cm

4

Płyty gipsowo-kartonowe są doskonałym materiałem do wykonywania od
wewnątrz zabudowy poddaszy. Charakteryzuje je lekkość, łatwość montażu połączona z estetyką wykończenia
oraz ogniochronność gwarantująca
zabezpieczenie konstrukcji dachowej
przed działaniem ognia (płyty NIDA
Ogień i NIDA Woda Ogień). Właściwości te przemawiają za ich stosowaniem
w tego rodzaju konstrukcjach.
Lafarge Gips oferuje dwa rozwiązania
zabudowy poddaszy: o podstawowym oraz o podwyższonym standardzie. Rozwiązanie podstawowe
to konstrukcja oparta na profilach
nośnych NIDA CD 60, elementach
mocujących NIDA ES lub wieszakach
do poddaszy NIDA WP, gdzie okładzi-

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

nę stanowi pojedyncza warstwa płyty NIDA Zwykła o grubości 12,5 mm.
Rozwiązanie o standardzie podwyższonym, zapewniające większą wytrzymałość konstrukcji – co oznacza
znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia
pęknięć oraz lepsze parametry izolacyjności akustycznej – to podwójna
okładzina z płyt NIDA o gr. 12,5 mm.
Oba rozwiązania mogą być wykonane
w wersji ogniochronnej z zastosowaniem płyt NIDA Ogień.
W pierwszym przypadku da to odporność ogniową EI 30 a w drugim EI 60.
W obu przypadkach należy stosować
wełnę mineralną o grubości co najmniej 100 mm i gęstości nie mniejszej
niż 30 kg/m3. Obie konstrukcje znajdują zastosowanie np. na poddaszach
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budynków wielorodzinnych, gdzie
odporność ogniowa jest wymagana
przepisami budowlanymi.
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Montaż płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu
Przy budowie rusztów na powierzchniach
skośnych należy stosować zasady montażu podobne jak dla rusztów sufitowych
pojedynczych jednopoziomowych.
 Do budowy konstrukcji rusztu używamy tych samych profili stalowych
co do konstruowania sufitów podwieszanych czyli NIDA CD 60 (2) oraz
NIDA UD 27.
 Do krokwi przykręcamy elementy
mocujące NIDA ES (A) lub wieszaki
do poddasza NIDA WP (B). Do mocowania NIDA ES lub wieszaków należy
stosować wkręty do drewna o takiej
długości, aby zagłębiły się one na min.

20 mm. Wszystkie elementy mocujące NIDA ES przykręcamy do krokwi co
najmniej dwoma wkrętami.
Lafarge Gips zaleca stosowanie płyt
SIGNA™ na poddaszach z uwagi na
dużą wytrzymałość spoin pomiędzy płytami oraz ich idealnie gładką
powierzchnię*.
* zalety płyt gipsowo-kartonowych
SIGNA™ na stronach 49-50.

Zabezpieczenie konstrukcji dachowej przed działaniem ognia
 Do wykonania zabezpieczenia ogniowego stosowane są płyty NIDA
Ogień o grubościach 12,5 oraz 15
mm. Klasyfikację ogniową obrazuje
Tabela 10.
 Odległości pomiędzy wieszakami NIDA WP lub elementami NIDA
ES, mocującymi profile NIDA 60 CD
montowanymi do jednej krokwi,
uzależnione są od grubości, rodzaju
oraz kierunku mocowania płyt (patrz
tabela 9).
 Pomiędzy krokwiami układamy ma-

Tabela 9
Odległości pomiędzy profilami i klasa odporności ogniowej
Rodzaj płyt g-k

*
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Grubość płyt
[mm]

Rozstaw pomiędzy profilami [mm]
poprzeczny

podłużny

Grubość
wełny
mineralnej
[mm]*

Kierunek mocowania płyt

Klasa
ognioodporności

NIDA Zwykła
NIDA Woda

12,5

500

400

–

–

NIDA Ogień
NIDA Woda Ogień

12,5

400

niedopuszczalny

100

EI 30

NIDA Ogień
NIDA Woda Ogień

15

400

niedopuszczalny

–

EI 30

NIDA Ogień
NIDA Woda Ogień

2 x 12,5

400

niedopuszczalny

100

EI 60

Gęstość wełny mineralnej nie mniej niż 30 kg/m3.

 Do wykonywania spoiny pomiędzy
płytami tworzącymi kąt ostry lub rozwarty (np. połączenie skosu dachu ze
ścianką kolankową) stosuje się taśmę
papierowo-stalową (C). Spoinę wypełniamy masą szpachlową. Następnie
namoczoną w wodzie taśmę wklejamy za pomocą szpachelki w masę
szpachlową, papierem od strony widocznej. Pokrywając taśmę cienką
warstwą gipsu należy uważać, aby nie
uszkodzić mechanicznie wkładki metalowej oraz nie dopuścić do pozostawienia pęcherzyków powietrza pod
papierem. Następnie nakładamy kolejną warstwę masy szpachlowej i czekamy do jej związania. Po wyschnięciu
masy szlifujemy powstałą spoinę.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

teriał izolacyjny (wełna mineralna
lub szklana). Zaleca się dwuwarstwowe układanie materiału izolacyjnego. Pierwsza warstwa o grubości 150 mm układana pomiędzy
krokwiami, druga o grubości 50 mm
układana w sposób mijankowy
(z przesunięciem krawędzi) tak, aby
przykrywała krokwie dachowe.
 Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej pomiędzy materiałem izolacyjnym
a płytą g-k, należy stosować paroizolację (z foli polietylenowej czystej lub
pokrytą odbłyśnikiem aluminiowym.
Poszczególne pasy paroizolacji powinny być szczelnie sklejone pomiędzy
sobą za pomocą taśmy samoprzylepnej. W celu ułatwienia montażu paroizolację można przykleić punktowo do
profili NIDA CD 60 za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.
Rozstawy pomiędzy profilami NIDA
CD 60 nie powinny przekraczać wymiarów z Tabeli 9, str. 52.
Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących płytę do profili CD
wynosi 17 cm.

Szpachlowanie i wykańczanie spoin i narożników
 Zasady szpachlowania połączeń pomiędzy płytami g-k na poddaszach
są identyczne jak szpachlowanie płyt
na innych konstrukcjach i zostały
przedstawione na str. 16-17.
 Przy spoinowaniu płyt gipsowo-kartonowych na poddaszach szczególną
uwagę należy jednak zwrócić na wykonanie połączenia w narożach płyt
zamocowanych pod różnymi kątami.
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Obudowa szybów instalacyjnych
na konstrukcji nośnej
Piony instalacyjne technicznego wyposażenia budynków są obecnie umieszczane za ścianami obudów szybowych.
Do tych zastosowań Lafarge Gips oferuje ekonomiczne i proste w montażu
konstrukcje obudów szybów instalacyjnych.

Konstrukcje te mogą być stosowane
także jako przeciwpożarowe obudowy
ścienne.
Duże klapy i otwory rewizyjne umożliwiają późniejszy bezproblemowy montaż instalacji technicznych.

Obudowa szybów instalacyjnych
F0,5 z płyt NIDA Ogień (GKF)
Do profili NIDA U należy przykleić taśmę uszczelniającą (4) i zamocować do
podłoża i stropu metalowymi wbijanymi kołkami rozporowymi o średnicy ø 6
mm w odstępach ≤ 600 mm.
Profile NIDA C (1) wstawić w profile
NIDA U otwartą stroną w kierunku
montażu, zachowując rozstawy osiowe
≤ 1000 mm.
Do bocznych profili NIDA C stykających
się z elementami masywnymi (5) naleStrona: 54

ży przykleić taśmę uszczelniającą i zamocować kołkami stalowymi o ø 6 mm
w odstępach ≤ 500 mm.
Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień
(3) należy układać poziomo. W pierwszej warstwie (2) układanie rozpoczyna
się od całej płyty. Do mocowania stosuje się blachowkręty (6) o średnicy 3,5
mm umieszczane w odstępach ≤ 750
mm (≤ 300 mm dla NIDA Ogień Kompakt 20 lub NIDA Ogień Kompakt 25).

Izolacja
Jeżeli oprócz ochrony przeciwpożarowej wymagana jest również zwiększona
izolacyjność cieplna bądź akustyczna,
przestrzeń konstrukcyjną ściany można

wypełnić materiałem izolacyjnym. Nie
jest to jednak konieczne ze względów
ochrony przeciwpożarowej.

Spoiny i połączenia
Ze względu na ochronę przeciwpożarową i izolacyjność akustyczną spoiny oraz
połączenia obudów szybów instalacyjnych Lafarge Gips z innymi elementami
budynku muszą być wykonane szczelnie.
Do szpachlowania używa się masy
szpachlowej NIDA Planfix Fresh bez taśmy zbrojącej. Do spoinowania z taśmą
zbrojącą stosować gips szpachlowy
NIDA Start.

Tabela 10
Obudowy szybów instalacyjnych Lafarge Gips na konstrukcji nośnej
System Lafarge Gips
Symbol ściany

Konstrukcja
Rodzaj
płyty

Konstrukcja
rusztu

Grubość
okładziny
d [mm]

Grubość
obudowy
D [mm]

Max. wysokość
ściany1)
h [mm]
w pomieszczeniach typu2)

Klasa
odporności
ogniowej3)
wg CEN
i PN-90/B02851

2

NIDA C 50

12,5+12,5

75

2600

–

El 30

NIDA Szacht 100 x 75

NIDA C 75

12,5+12,5

100

3500

2750

El 30

NIDA C 100

12,5+12,5

125

4250

3500

El 30

NIDA C 50

15+15

80

2600

–

El 60

NIDA C 75

15+15

105

3500

2750

El 60

NIDA C 100

15+15

130

4250

3500

El 60

NIDA C 50

20+20

90

2600

–

El 90

NIDA C 75

20+20

115

3500

2750

El 90

NIDA C 100

20+20

140

4250

3500

El 90

NIDA C 50

25+25

100

3000

2500

El 120

NIDA Szacht 125 x 75

NIDA C 75

25+25

125

4000

3250

El 120

NIDA Szacht 150 x 100

NIDA C 100

25+25

150

5000

4500

El 120

NIDA Szacht 80 x 50
NIDA Szacht 105 x 75
NIDA Szacht 130 x 100
NIDA Szacht 90 x 50
NIDA Szacht 115 x 75
NIDA Szacht 140 x 100
NIDA Szacht 100 x 50

NIDA Ogień / NIDA Woda Ogień

1

NIDA Szacht 75 x 50
NIDA Szacht 125 x 100

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Układanie drugiej warstwy rozpoczyna się od połowy szerokości płyty. Do
mocowania stosuje się blachowkręty
w odstępach ≤ 250 mm (≤ 200 mm
dla NIDA Ogień Kompakt 20 lub NIDA
Ogień Kompakt 25).
Długość blachowkrętów dobrać do
zastosowanych grubości płyt gipsowokartonowych.

1)

Przy zmniejszonym rozstawie profili pionowych lub większej grubości blachy profili dopuszczalne są wyższe wysokości ścian (tylko gdy brak wymagań odporności ogniowej).

2)

Pomieszczenia typu 1: pomieszczenia, w których występują niewielkie skupiska ludzi, np. w mieszkaniach, pomieszczeniach hotelowych, biurowych, szpitalnych itp. oraz na korytarzach. Pomieszczenia typu 2: pomieszczenia, w których występują duże skupiska ludzi, np. sale wykładowe, szkolne, wystawowe, pomieszczenia sklepowe
itp. Do tej grupy zaliczane są także ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami, w których występuje różnica
poziomów podłóg ≥1 m.

3)

Klasy odporności ogniowej obudów szybów Lafarge Gips na konstrukcji nośnej wg Klasyfikacji Ogniowej ITB nr
NP-784.2/00/BW.
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Obudowy szybów instalacyjnych
bez konstrukcji nośnej
W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym wielopiętrowym często
spotyka się szyby instalacyjne, których
szerokość nie przekracza 2500 mm.
Do takich zastosowań Lafarge Gips oferuje obudowy szybów instalacyjnych
bez konstrukcji nośnej. Konstrukcja
obudowy pionu instalacyjnego o szerokości do 2500 mm jest mocowana za
pomocą kształtowników stalowych C
50 (3) do przylegających elementów
masywnych (4). To korzystne cenowo rozwiązanie gwarantuje ochronę
przed ogniem. Duże klapy rewizyjne
umożliwiają późniejszy bezproblemowy montaż wyposażenia technicznego
i zapewniają dostęp konieczny do wykonania prac konserwatorskich.

1, 2. płyta gipsowo-kartonowa NIDA
3. profil NIDA C 50
4. element masywny

Tabela 11
Obudowy szybów instalacyjnych Lafarge Gips na konstrukcji nośnej 4)
System Lafarge Gips
Symbol ściany

Konstrukcja
Rodzaj
płyty

Konstrukcja
rusztu

Grubość
okładziny
d [mm]

Grubość
obudowy
D [mm]

Max. wysokość
ściany1)
h [mm]
w pomieszczeniach typu2)

NIDA C 50

12,5+12,5

25

bez ograniczenia

El 30

NIDA C 50

15+15

30

bez ograniczenia

El 60

NIDA C 50

20+20

45

bez ograniczenia

El 90

NIDA C 50

25+25

50

bez ograniczenia

El 120

NIDA Szacht 30/2
NIDA Szacht 40/2
NIDA Szacht 50/2
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NIDA Ogień

1

NIDA Szacht 25/2

2

Klasa
odporności
ogniowej3)
wg CEN
i PN-90/B02851

1)

Przy zmniejszonym rozstawie profili pionowych lub większej grubości blachy profili, dopuszczalne są wyższe
wysokości ścian (tylko gdy brak wymagań odporności ogniowej).

2)

Pomieszczenia typu 1: pomieszczenia, w których występują niewielkie skupiska ludzi, np. w mieszkaniach, pomieszczeniach hotelowych, biurowych, szpitalnych itp. oraz na korytarzach. Pomieszczenia typu 2: pomieszczenia, w których występują duże skupiska ludzi, np. sale wykładowe, szkolne, wystawowe, pomieszczenia
sklepowe itp. Do tej grupy zaliczane są także ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami, w których występuje różnica poziomów podłóg ≥ 1 m.

3)

Klasy odporności ogniowej obudów szybów Lafarge Gips bez konstrukcji nośnej wg Klasyfikacji Ogniowej ITB
nr NP-784.2/00/BW.

4)

Maksymalna szerokość obudowy szybu instalacyjnego bez konstrukcji nośnej wynosi 2500 mm.

Za pomocą kształtownika NIDA C 50,
który jest mocowany do podłoża, stropu i ścian metalowymi wbijanymi kołkami rozporowymi ø 6 mm w odstępach
ø 600 mm, płyty gipsowo-kartonowe
NIDA Ogień (GKF) (1, 2) są mocowane
do masywnych elementów budynku.

Poziome wzajemne przesunięcie spoin
powinno wynosić połowę szerokości
płyty. Do szpachlowania można użyć
masy szpachlowej NIDA Planfix Fresh
bez taśmy zbrojącej oraz NIDA Start z
taśmą zbrojącą.

System NIDA Stal
Dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

System służy ogniochronnemu zabezpieczeniu stalowej konstrukcji nośnej
budynku (słupy i belki stalowe) w klasie
odporności ogniowej od R 30 do R 120.
Systemy NIDA Stal mogą być stosowane
jako zabezpieczenia ogniochronne słupów i belek stalowych wykonanych z:
• profili walcowanych dwuteowych
(np. typu INP/IPN, INE/IPE, HE-A, HEB, HE-M),
• profili walcowanych ceowych,
• blachownicowych dwuteowników
stalowych, o wskaźniku masywności
przekroju U/A < 300 m-1, gdzie U –
obwód nagrzewany, jest równy wewnętrznemu obwodowi nałożonej
osłony z płyt gipsowo-kartonowych,
zaś A – pole powierzchni nagrzewanej jest równe polu powierzchni
przekroju poprzecznego kształtownika stalowego.
W systemach obudów elementów stalowych NIDA Stal wykorzystywane są
płyty o grubościach od 12,5 mm do
25 mm. Dokładne informacje zawarte
są w Aprobacie Technicznej ITB nr AT15-3467/99.

Montaż obudowy słupów stalowych z płyt gipsowo-kartonowych (Typ NIDA Stal S12/1;S15/1)

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Połączenia z elementami budynku

 Do czterech narożników słupa stalowego (1) mocujemy klipsy mocujące do profili NIDA CD 60 (2) w
rozstawie osiowym 800 mm. W zamocowane klamry wciskamy pionowo podłużne profile NIDA CD 60
(3). Do tak przygotowanego stelażu
mocujemy przycięte na odpowiednią szerokość płyty NIDA Ogień (4)
pierwszej warstwy.
 W trakcie montażu płyt pod każdą spoinę poziomą podkładamy
profil poprzeczny NIDA CD 60 (5).
Profil mocujemy 4 wkrętami 3,5 x
25 mm tylko do pierwszej warstwy płyt gipsowo-kartonowych
(pod dwa po każdej stronie spoiny). Rozstaw profili poprzecznych
wynika z odległości spoin płyt,
jednak nie może być większy niż
1200 mm.
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 Jeśli wysokość środnika słupa stalowego jest większa niż 400 mm, to maksymalną odległość pomiędzy profilami
poprzecznymi należy zmniejszyć do
400 mm. W takim przypadku dodatkowe profile poprzeczne należy mocować bądź do spodu płyty przed jej
przykręceniem, bądź do profili podłużnych NIDA CD 60 (3). Każdy z dodatkowych profili musi być przymocowany do płyty co najmniej dwoma
blachowkrętami.

Montaż obudowy belek stalowych z płyt gipsowo-kartonowych
(Typ NIDA Stal B25/2; B27/2; B30/2)

 Wzdłuż górnej krawędzi belki, po obu
jej stronach, mocujemy do stropu
profil NIDA UD 27. Do jego mocowania (chyba, że nie pozwala na to rodzaj stropu) należy stosować kotwy
stalowe o średnicy minimum 8 mm w
rozstawie nie większym niż 600 mm.
 Do dwóch dolnych narożników belki
stalowej (1) mocujemy klipsy mocuStrona: 58

jące do profili NIDA CD 60 (2) w rozstawie osiowym 700 mm. W zamocowane klamry wciskamy podłużne
profile NIDA CD 60 (3). Do tak przygotowanego stelażu mocujemy przycięte na odpowiednią szerokość płyty
NIDA Ogień (4) pierwszej warstwy.
 W trakcie montażu płyt, pod każdą
spoinę pierwszej warstwy płyt pod-

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych
 Wewnętrzne warstwy płyt (4) NIDA
Ogień należy mocować do podłużnych profili NIDA CD 60 (3) i NIDA UD
(6) blachowkrętami, w maksymalnym
rozstawie osiowym 700 mm.
 Zewnętrzną warstwę płyt NIDA Ogień
należy mocować do podłużnych
profili NIDA CD 60 (3) i NIDA UD (6)
blachowkrętami w maksymalnym
rozstawie osiowym 200 mm.
 Długość blachowkrętów należy dobrać do grubości okładziny g-k tak,
aby ich głębokość wkręcenia w profile metalowe (3, 5) nie była mniejsza niż 10 mm.

Spoinowanie

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

kładamy profil poprzeczny (5) NIDA
CD 60 przycięty na odpowiednią
długość. Profil mocujemy w sumie 4
wkrętami 3,5 x 25 tylko do pierwszej
warstwy płyt gipsowo-kartonowych
(po dwa po każdej stronie spoiny).
Rozstaw profili poprzecznych wynika z odległości spoin płyt, jednak nie
może być większy niż 1200 mm.
 Jeśli wysokość środnika belki stalowej jest większa niż 400 mm, to maksymalną odległość pomiędzy profilami poprzecznymi należy zmniejszyć
do 400 mm. W takim przypadku dodatkowe profile poprzeczne należy
mocować bądź do spodu płyty przed
jej przykręceniem, bądź do profili podłużnych NIDA CD 60 (3) oraz NIDA
UD (6). Wymóg zamocowania profili
pod wszystkimi spoinami pierwszej
warstwy płyt pozostaje bez zmian.

Patrz str. 16-17.

System NIDA Drewno
Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

System służy do zabezpieczania
ogniochronnego drewnianej konstrukcji nośnej budynku (słupy oraz
belki drewniane) w klasie odporności ogniowej R 30 do R 120 dla słupów drewnianych oraz od R 30 do
R 60 dla belek drewnianych. System
NIDA Drewno może być stosowany
do zabezpieczenia ogniochronnego
słupów drewnianych o przekroju nie
mniejszym niż 140 x 140 mm oraz
belek o przekroju nie mniejszym niż
wys. 200 x szer. 80 mm. Elementy
drewniane powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami bioo-

chronnymi. W systemie NIDA Drewno
wykorzystywane są płyty o grubości
12,5 mm. System ma Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-3468/99.

Montaż obudowy słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych (Typ NIDA Drewno S25/2)
 Do 4 narożników słupa drewnianego (3) mocujemy klipsy mocujące
(2) do profili NIDA CD 60 i przykręcamy je wkrętami do drewna NIDA
3,5 x 35. Do uprzednio zamocowaStrona: 59
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nych klamer wciskamy pionowo
podłużne profile NIDA CD 60 (4).
Do tak przygotowanego stelażu
mocujemy przycięte na odpowiednią szerokość płyty NIDA Ogień 12,5
mm (1).
 W trakcie montażu płyt, pod każdą
spoinę poziomą podkładamy profil poprzeczny NIDA CD 60. Profil
mocujemy 4 wkrętami 3,5 x 25 do
płyt g-k (po dwa po każdej stronie
spoiny). Rozstaw profili poprzecznych wynika z odległości spoin
płyt, jednak nie może być większy
niż 1200 mm.

Tabela 12
Zestawienie wymaganych długości i rozstawów blachowkrętów dla maksymalnie czterech
warstw płyt NIDA Ogień 12,5 mm
System

NIDA Drewno S4/5A

Warstwa

max. rozstaw [mm]

1-sza

Ø 3,5 x 25

700

2-ga

Ø 3,5 x 35

700

3-cia

Ø 3,5 x 55

700

4-ta

Ø 3,5 x 70

200

 Wewnętrzne warstwy płyt NIDA
Ogień 12,5 mm (1) należy mocować do podłużnych profili NIDA CD
60 blachowkrętami (2) w maksymalnym rozstawie osiowym 700 mm.
 Zewnętrzną warstwę płyt NIDA
Ogień 12,5 mm należy mocować do
podłużnych profili NIDA CD 60 blaStrona: 60

Blachowkręty
wymiary [mm]

chowkrętami w maksymalnym rozstawie osiowym 200 mm.
 Długość blachowkrętów należy dobrać do grubości okładziny g-k tak,
aby ich głębokość wkręcenia w profile metalowe nie była mniejsza niż
10 mm.

 Do belki drewnianej (2) mocujemy
przycięte na odpowiednią szerokość
płyty NIDA Ogień (1).
 Wewnętrzną warstwę płyt NIDA
Ogień (1) należy mocować do belki
wkrętami do drewna NIDA Ø 3,5 x 55
w maksymalnym rozstawie osiowym
170 mm.

Spoinowanie
 Spoiny płyt na sąsiadujących bokach
obudowy belki powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej
400 mm. Dotyczy to wszystkich
warstw. Dodatkowo spoiny kolejnych warstw nie mogą się nakładać i
powinny być przesunięte względem
siebie o co najmniej 400 mm.
 Wszystkie spoiny poszczególnych
warstw należy wypełnić masą
szpachlową. Spoiny zewnętrznej
warstwy należy dodatkowo wzmocnić taśmą zbrojącą w włókna szklanego (lub fizeliną) i zaszpachlować
gipsem szpachlowym przeznaczo-

nym do stosowania z taśmą zbrojącą (np. NIDA Start). Główki wkrętów
do drewna warstwy zewnętrznej
oraz czołowe krawędzie płyt wszystkich warstw zabezpieczamy gipsem
szpachlowym Na zewnętrzne naroża
obudowy należy nałożyć metalowy
narożnik ochronny (3) i zaszpachlować.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Montaż obudowy belek drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych
(Typ NIDA Drewno B25/2)

Klasyfikacja ogniowa obudów i belek stalowych NIDA Stal
System NIDA Stal umożliwia osiągnięcie klasy odporności ogniowej od R 30
do R 120. Z uwagi na fakt, iż odporność
ogniowa obudów słupów i belek stalowych zależy od wskaźnika masywności
przekroju belki lub słupa stalowego,
w celu dobrania minimalnej grubości
okładziny niezbędnej do uzyskania
żądanej klasy odporności ogniowej
należy stosować się do wytycznych zawartych w Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-3467/99.
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Tabela 13
Klasyfikacja ogniowa obudów słupów drewnianych NIDA Drewno

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Nazwa systemu

Grubość osłon płyt NIDA Ogień

Klasa odporności ogniowej

NIDA Drewno S12/1

1 x NIDA Ogień 12,5

R 30

NIDA Drewno S25/2

2 x NIDA Ogień 12,5

R 60

NIDA Drewno S37/3

3 x NIDA Ogień 12,5

R 90

NIDA Drewno S50/4

4 x NIDA Ogień 12,5

R 120

Tabela 14
Klasyfikacja ogniowa obudów belek drewnianych NIDA Drewno
Nazwa systemu

Grubość osłon płyt NIDA Ogień

Klasa odporności ogniowej

NIDA Drewno B12/1

1 x NIDA Ogień 12,5

R 30

NIDA Drewno B25/2

2 x NIDA Ogień 12,5

R 60

Ściany i sufity łukowe
Informacje dostępne również w internecie na stronie: www.lafargegips.pl

1. płyta NIDA gięta
2. profil NIDA C
3. profil NIDA U nacięty

Płyty gipsowo-kartonowe są doskonałym materiałem do wykonywania
ścian i sufitów łukowych. Do tego celu
zalecane jest użycie płyty NIDA Gięta o

Strona: 62

gr. 6 mm, która przeznaczona jest do
gięcia na sucho oraz mokro. Parametry
gięcia płyty NIDA Gięta – patrz tabela
15, str. 63.

 Na podłodze i stropie zaznaczyć planowany łuk.
 Profile NIDA U do łuków ściennych
naciąć i ukształtować.
 Profile NIDA U należy mocować do
stropu i podłogi w odstępach max.
500 mm.
 Profile NIDA C wstawić w uprzednio
zamocowane profile poziome.

Sufity łukowe – konstrukcja nośna
 Do stropu oraz ścian mocujemy wieszaki noniuszowe górne połączone
za pomocą przedłużacza noniuszowego z wieszakami noniuszowymi
dolnymi. Odległości pomiędzy wieszakami wynoszą max. 500 mm.
 Do wieszaków noniuszowych dolnych za pomocą śruby M5 mocujemy specjalny profil do łuków oraz
łącznik krzyżowy.

 Profil NIDA CD 60 mocujemy „na
wcisk” w łącznik krzyżowy.
 Do tak przygotowanej konstrukcji
rusztu przykręcamy płytę NIDA Gięta.

Mocowanie płyt NIDA Gięta
 Płytę NIDA Gięta należy mocować za
pomocą blachowkrętów o długości
25 mm w odstępach max. 25 cm.
 Przy łukach o promieniu mniejszym
niż 900 mm, karton płyty g-k należy nawilżyć od strony ściskanej i
formować na szablonie. Proces ten
należy powtarzać wielokrotnie. Po
wyschnięciu kartonu należy zamocować płytę na konstrukcji nośnej.
 Styki sąsiednich mocowanych płyt
muszą być przesunięte w stosunku
do siebie o min. 400 mm.

5. Systemy suchej zabudowy NIDA

Ściany łukowe – konstrukcja nośna

Ze względu na sztywność konstrukcji zaleca się stosowanie dwuwarstwowej okładziny z płyt NIDA Gięta.

Tabela 15
Parametry gięcia płyt NIDA Gięta
Promień w mm

Możliwość formatowania płyty NIDA Gięta
na wilgotno

na sucho

w poprzek

wzdłuż

w poprzek

wzdłuż

> 3500

0

0

1

1

< 3500 - 2000

0

0

1

1

< 2000 - 900

1

1

2

2

< 900 - 600

2

2

4

4

< 600 - 300

4

3

4

4

0 - zwilżanie nie jest potrzebne; 1 - możliwe proste gięcie i montaż; 2 - gięcie należy przeprowadzać ostrożnie;
3 - wskazane gięcie wstępne; 4 - gięcie niemożliwe.
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Tabele zużycia materiałów

Produkty

j.m.

Suchy tynk

Obudowa ścienna
na elementach
mocujących ES

1,03

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm

m2

1,03

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 9,5 mm

m2

(1,03)

–

Profile stalowe NIDA U 50

m

–

0,84

Profile stalowe NIDA UD 27

m

–

(0,84)

Profile stalowe NIDA C 50

m

–

2,08

Profile stalowe NIDA CD 60

m

–

(2,08)

Elementy mocujące NIDA ES

szt.

–

1,65

Wełna mineralna gr. 50 mm

m2

–

1,05

Taśma izolacji akustycznej Lafarge Gips

m

–

0,98

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

–

16

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

–

–

Kołki rozporowe

szt.

–

3,2

Klej gipsowy NIDA Ansetzgips 60

kg

1,03

–

Masa szpachlowa NIDA Start

kg

1,03

0,3

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m2

1,03

1,75

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

1,03

0,13

6. Tabele zużycia materiałów

Tabela 16
System NIDA Tynk 9; NIDA Tynk 12; NIDA Tynk CD 12/1
Suchy tynk na plackach gipsowych oraz okładzina ścienna

Tabela 17
System NIDA Ściana 75A50; 100A75; 125A100; 100A50; 125A75; 150A100
Ścianki działowe o pojedynczej metalowej konstrukcji
Produkty

j.m.

Okładzina
jednowarstwowa

Okładzina
dwuwarstwowa

75A50

100A50

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm

2

m

2,06

4,12

Profile stalowe NIDA U 50

m

0,84

0,84

Profile stalowe NIDA U 75

m

–

–

Profile stalowe NIDA U 100

m

–

–

Profile stalowe NIDA C 50

m

2,08

2,08

Profile stalowe NIDA C 75

m

–

–

Profile stalowe NIDA C 100

m

–

–

Wełna mineralna gr. 50 mm

m2

1,05

1,05

Taśma izolacji akustycznej Lafarge Gips

m

1,33

1,33

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

32

11

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

–

32

Kołki rozporowe

szt.

1,5

1,5

Gips szpachlowy NIDA Start

kg

0,6

0,99

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

3,5

3,5

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

0,25

0,25
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Tabela 18
System NIDA Ściana 155B50; 205B75; 255B100
Ścianki działowe o podwójnej konstrukcji nośnej

6. Tabele zużycia materiałów

Produkty

j.m.

Okładzina dwuwarstwowa
155B50

205B75

255B100

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm

m2

4,12

4,12

4,12

Profile stalowe NIDA U 50

m

1,68

–

–

Profile stalowe NIDA U 75

m

–

1,68

–

Profile stalowe NIDA U 100

m

–

–

1,68

Profile stalowe NIDA C 50

m

4,16

–

–

Profile stalowe NIDA C 75

m

–

4,16

–

Profile stalowe NIDA C 100

m

–

–

4,16

Wełna mineralna gr. 50 mm

m2

1,05

1,05

1,05

Taśma izolacji akustycznej Lafarge Gips

m

2,66

2,66

2,16

Przekładki uszczelniające między słupkami

m

1,6

1,6

1,6

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

11

11

11

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

32

32

32

Kołki rozporowe

szt.

3,0

3,0

3,0

Gips szpachlowy NIDA Start

kg

0,99

0,99

0,99

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

3,5

3,5

3,5

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

0,25

0,25

0,25

Tabela 19
System NIDA Ściana 75G50
Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt g-k NIDA Gięta na pojedynczej metalowej
konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
Produkty

j.m.

Promień krzywizny
> 3500

< 3500-1200

< 1200-900

< 900-300

Rozstaw profili nośnych [mm]

Strona: 66

400

300

250

200

Płyty g-k NIDA Gięta gr. 6 mm

2

m

4,20

4,20

4,20

4,20

Profile stalowe NIDA U 50

m

0,84

0,84

0,84

0,84

Profil główny NIDA C 50

m

2,89

3,86

4,64

5,79

Wełna mineralna gr. 50 mm

m2

1,05

1,05

1,05

1,05

Taśma izolacji akustycznej Lafarge Gips

m

1,33

1,33

1,33

1,33

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

16

22

26

33

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

38

50

61

75

Kołki rozporowe

szt.

5,41

6,09

7,11

8,12

Masa szpachlowa NIDA Start

kg

0,99

0,99

0,99

0,99

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

3,5

3,5

3,5

3,5

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

0,25

0,25

0,25

0,25

Tabela 20
System NIDA Sufit
Okładziny stropów w systemie NIDA CD 60, pojedyncza okładzina na ruszcie metalowym
j.m.

Ruszt pojedynczy

Ruszt podwójny

profile CD
i uchwyt ES

krzyżowy
dwupoziomowy

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm

m2

1,03

1,03

Profil główny NIDA CD 60

m

2,65

3,91

Profil przyścienny NIDA UD

m

0,55

0,55

Taśma izolacji akustycznej Lafarge Gips

m

0,55

0,55

Profil kapeluszowy

m

–

–

Uchwyt NIDA ES

szt.

6,12

–

Wieszak obrotowy noniuszowy

szt.

–

2,27

Wieszak górny noniusza

szt.

–

2,27

Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym

szt.

–

(2,27)

Pręt mocujący

szt.

–

(2,27)

Łącznik krzyżowy do CD

szt.

–

2,16

Łącznik poprzeczny jednostronny do CD

szt.

–

–

Łącznik wzdłużny do CD

szt.

–

0,52

Przetyczka do noniusza

szt.

–

4,53

Wełna mineralna

m2

–

–

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

19

19

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

–

–

Blachowkręty 3,9 x 11

szt.

13,00

–

Kotwy metalowe

szt.

6,12

2,27

Masa szpachlowa NIDA Start

kg

0,30

0,30

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

1,27

1,27

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

0,13

0,13

6. Tabele zużycia materiałów

Produkty

Tabela 21
System NIDA Stal S12/1; S15/1; S25/2; S27/2; S30/2
Obudowy słupów stalowych na konstrukcji stalowej o odporności ogniowej
Produkty

j.m.

Ruszt jednopoziomowy R 60/F1
S25/2

S27/2

S30/2

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 12,5 mm

m

2,10

1,05

–

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm

m2

–

1,05

2,10

Profil NIDA CD 60

m

4,02

4,02

4,02

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

12

12

12

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

34

34

34

Narożnik ochronny

m

3,45

3,45

3,45

Klamra-zatrzask NIDA

szt.

5,60

5,60

5,60

Masa szpachlowa NIDA Start

kg

0,75

0,75

0,75

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

0,57

0,57

0,57

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

0,25

0,25

0,25

2
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Tabela 22
System NIDA Sufit
Sufity podwieszane na ruszcie metalowym NIDA CD 60 o odporności ogniowej

6. Tabele zużycia materiałów

Produkty

j.m.

Ruszt jednopoziomowy
F0,5/REI 30

F1/REI 60

F1,5/REI 90

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 12,5 mm

m2

–

2,06

2,06

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm

m2

1,03

–

1,03

Profil główny NIDA CD 60

m

3,78

3,78

3,78

Profil przyścienny NIDA UD

m

0,55

0,55

0,55

Taśma izolacji akustycznej Lafarge Gips

m

0,55

0,55

0,55

Wieszak obrotowy noniusza

szt.

2,05

2,27

2,27

Wieszak górny noniusza

szt.

2,05

2,27

2,27

Łącznik krzyżowy do CD

szt.

–

–

–

Łącznik poprzeczny jednostronny do CD

szt.

5,10

5,10

5,10

Łącznik wzdłużny do CD

szt.

0,62

0,62

0,62

Przetyczka do noniusza

szt.

4,08

4,53

4,53

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

19

9

9

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

–

19

9

Blachowkręty 3,5 x 55

szt.

–

–

21

Kotwy metalowe

szt.

2,06

2,27

2,27

Masa szpachlowa NIDA Start

kg

0,30

0,54

0,81

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

1,27

1,27

1,27

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

0,13

0,13

0,13

Tabela 23
System NIDA Poddasze
Okładziny poddaszy na ruszcie metalowym NIDA CD 60 pojedynczym, mocowanym bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu drewnianego o odporności ogniowej
Produkty

Strona: 68

j.m.

F0,5/REI 30

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Zwykła gr. 12,5 mm

m2

1,03

F1/REI 60

–

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 12,5 mm

m2

(1,03)

2,06

Profil główny NIDA CD 60

m

2,63

3,26

Wieszak do poddaszy

szt.

3,57

4,59

Element mocujący NIDA ES

szt.

(3,57)

(4,59)

Łącznik wzdłużny do profili CD

szt.

0,52

0,62

Wełna mineralna

m2

1,05

1,05
1,15

Folia paroizolacyjna

m2

1,15

Blachowkręty 3,5 x 25

szt.

19

9

Blachowkręty 3,5 x 35

szt.

–

19

Blachowkręty 3,9 x 11 do ES

szt.

(8)

(10)

Wkręty do drewna 3,5 x 35 mm

szt.

8

10

Masa szpachlowa NIDA Start

kg

0,30

0,54

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

1,27

1,27

Masa szpachlowa NIDA Finisz

kg

0,13

0,13

Tabela 24
System NIDA Stal B12/1; B15/1; B25/2; B27/2; B30/2
Obudowy belek stalowych na konstrukcji stalowej o odporności ogniowej
j.m.

Ruszt jednopoziomowy F1,0
B25/2

B27/2

B30/2

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 12,5 mm

m

2,10

1,05

–

Płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm

m2

–

1,05

2,10

Profil NIDA UD 27

m

2,28

2,28

2,28

Profil NIDA CD 60

m

4,44

4,44

4,44

Blachowkręty 3,5 x 25 mm

szt.

21

21

21

Blachowkręty 3,5 x 35 mm

szt.

17

17

17

Narożnik ochronny

m

2,26

2,26

2,26

Klamra-zatrzask NIDA

szt.

2,78

2,78

2,78

Taśma zbrojąca Lafarge Gips

m

1,02

1,02

1,02

Kotwy metalowe

szt.

3,80

3,80

3,80

Masa szpachlowa NIDA Start

kg

0,60

0,60

0,60

2

Tabela 25
Zapotrzebowanie materiału na 1 m2 obudowy szybu instalacyjnego
Obudowy szybów instalacyjnych
na konstrukcji nośnej

bez konstrukcji nośnej

NIDA Ogień (GKF) (12,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

2,0 m2

2,0 m2

Profil NIDA U

0,8 m

–

Profil NIDA C
Profil NIDA NHL 30/35

1,8 m

–

Materiał izolacyjny*

1,0 m2

1,0 m2

Taśma uszczelniająca

1,3 m

1,3 m

Blachowkręty 3,5 mm

20 szt.

16 szt.

Kołki rozporowe / wkręty

1,5 szt.

1,5 szt.

Masa szpachlowa Planfix Fresh

0,5 kg

0,4 kg

Masa szpachlowa NIDA Start**

0,5 kg

0,4 kg

Taśma zbrojąca (jeżeli potrzebna)

1,7 m

1,5 m

Masa szpachlowa NIDA Finisz***

0,2 kg

0,2 kg

* Materiał izolacyjny stosować tylko w wypadku wymagań ochrony ogniowej.
** Przy użyciu NIDA Start spoinowanie taśmą zbrojącą.
*** Przy użyciu NIDA Finisz zmniejsza się odpowiednio zużycie NIDA Planfix Fresh lub NIDA Start.
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6. Tabele zużycia materiałów

Produkty
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