
A gipszkarton a szárazépítészeti megoldások ki-

vitelezésének alapterméke mely már közel 40 éve 

hazánkban is egyre keresettebb. Népszerűségé-

nek oka, hogy felismerték a gipsznek mint alap-

anyagnak szerteágazó pozítív tulajdonságait.

EG Y  TERMÉK ,
SZ Á MTA L A N  FELH A SZN Á L Á S

A gipsz olyan természetes anyag, amely építés-
biológiailag kifogástalan, illat semleges, nem 
mérgező és környezetbarát. A belőle készült 
lemezek meleg tapintásúak, jó komfortérzetet 
biztosítanak. Sok kis pórusa szükség esetén 
felveszi a nedvességet, túl száraz levegőnél visz-
szapárologtatja a helyiségbe, biztosítva a kelle-
mes klímát. Fontos paramétere továbbá, hogy 
nem éghető. 

A mai korszerű építés alapelvei között megha-
tározó szempont, hogy az építési folyamatok 
döntő többsége ne az építési helyen, hanem 
iparszerű körülmények között, magasan szerve-
zett üzemekben, magas színvonalon történjen. 
Az építési helyen már gyorsan, könnyen és jól 
szervezhetően folyjék a szerelési tevékenység. 
A beépítésre kerülő szerkezetek komplettsége 
szintúgy döntő mint az, hogy építésszerelési 

munka minden eleme úgy álljon rendelkezésre, 
hogy a leggyorsabb és a leghatékonyabb mun-
kavégzést tegyék lehetővé a legváltozatosabb 
szerkezeti megoldások esetén is.

A gyorsaság jelentősen csökkenti a beruhá-
zások élőerő igényét megfizethetőbbé válnak 
az új építésű ingatlanok, valamint könnyeb-
ben finanszírozhatóbá a felújítási, átépítési 
munkálatok.

A gipszkarton rendszerek ezeknek a követel-
ményeknek úgy tesznek eleget, hogy anyagtu-
lajdonságaik révén egyéb fontos épületfizikai 
követelményeket is kielégítenek. A rendszerek 
magukba foglalják a beépítéshez szükséges tar-
tó- és a vázszerkezetet, a függesztő-, rögzítő- és 
kötőelemeket, továbbá minden kiegészítő és 
kapcsoló elemet, mely más épületszerkezetek-
hez való kapcsolat kialakítását, valamint beren-
dezések és szerelvények elhelyezését és bizton-
ságos rögzítését lehetővé teszik.

A gipszkarton felhasználási körének bővítése 
folyamatos igény. A gyártó cégek innovatív fej-
lesztéseinek köszönhetően ma már nem csak a 
fokozott tűzgátlást igénylő és a vizes helységek 
beépítése vált megoldottá, hanem a normál 
gipszkarton pozitív tulajdonságaival rendelkező 

de egyéb speciális épületfizikai igényt is kielé-
gítő lapokat is megtalálhatunk a szárazépítési 
palettán.

Kültérbe is gipszkarton

Siniat leújabb fejlesztése a NIDA Hydro gipsz-
karton, mely a létesítmények külső terében 
is alkalmazható akár homlokzaton falburko-
latként, ereszdeszkázatként vagy függesztett 
álmennyezetként.



Cementkötésű lap 
helyett

• NIDA Hydro gipszkarton a 
cement(kötésű)-lap nagy-
szerű alternatívája. Kisebb 
a súlya – csak 10,8 kg 
m2-ként, ami megkönnyíti 
a szállítást és növeli az el-
rendezési lehetőségeket.

• A lemez vágása és héza-
golása megegyezik a stan-
dard g-k lemezekével, ami 
jelentősen megkönnyíti a 
szerelését. Ez a következő 
előny a cementkötésű 
lapokkal szemben, me-
lyek megmunkálásához 
speciális szerszámok 
szükségesek.

Hanggátlás is 
gipszkartonnal

Nida Cicha üvegszál erősítésű 
gipszkarton lap max Rw=70 dB

A Nida család speciális hangszigetelési tulajdon-
ságokkal rendelkező gipszkarton lapja olyan 
specális kartonbevonatú lap melynek ütőszi-
lárdsága, víz és tűzállósága is magasabb mint a 
normál lapok esetén megszokott. 

A lap gipszmagját vízfelszívódást csökkentő 
adalékokkal és tűzállóságot növelő üvegszálak-
kal egészítették ki, igy a lemezmag sűrűsége is 
lényegesen nagyobb a normál lapokhoz képest. 
A Nida Cicha lapoknak 69-70 dB lesz a fal hang-
szigetelési mutatója (faltípusoként változó). 

Lakásépítés során alkalmazható fal és mennye-
zet burkolatok, válaszfalak, az épületek közös 
helyiségei (folyosó, garázs) fokozottabb hang-
szigetelési követelményeinek megvalósítása 
során alkalmazni.

A NIDA Hydro különlegesen vízál-
ló gipszkarton. Bevonata üvegszál 
alapú anyagból készül, magja pedig 
olyan extra alapanyagokat is tartal-
maz melyek:
• csökkentik a vízfelszívódást 
• kiküszöbölik a penész 

kialakulását 
• növelik a tűzzel szembeni ellen-

álló képességét

Ezért a NIDA Hydro gipszkarton 
nedvszívó képessége 3% alatti. A 
termék erősebb mechanikai paramé-
terekkel is rendelkezik és teljesíti az 
EN 15283-1 szabvány követelményeit. 
Beépítése során a rendszer speciális 
tulajdonságaival rendelkező elemeit 
kell felhasználni melyek a
• NIDA Hydromix kész alapozó 

massza
• üvegszálas erősítő szalag
• a környezet megfelelő korróziós 

osztályához igazított profilok 
és fémtartozékok Választhatók: 
NIDA standard profil (C2 osztály), 
NIDA Hydro C3 profil és NIDA 
Hydro C5 profil

• NIDA Hydro C4 speciális 
lemezcsavar

Középületeknél javasolt szállodák, irodaházak, 
mozik, többtermes filmszínházak, iskolák, óvo-
dák, felsőoktatási  intézmények, fitness termek, 
kórházak, klinikák, bankok, bevásárló köz-
pontok esetén javasolt a speciális Cicha lapot 
beépíteni.

A Bau-Systeme 92 Kft. országos hálózatának 9 
telephelyén a Nida termékcsalád speciális lapjai 
is raktárkészéletről elérhetőek.

Szaktanácsadás:

NIDA Hydro lemez alkalmazása

NIDA Hydro lemez mint homlokzati réteg - 
NIDA Hydro gipszkarton profilokkal és tartozé-
kokkal együtt kiváló alapszerkezetet alkotnak 
az épület külső szigetelése alá. Ásványgyapottal 
és polisztirollal is (burkolható. Vakolható ill. táb-
lás anyagokkal is elhelyezhetőek, mint pl. alumí-
nium panelek)

NIDA Hydro lemez mint ereszdeszkázat és 
külső függesztett álmennyezet – NIDA 
Hydro lemezből készült ereszdeszkázat vagy 
függesztett álmennyezet külső vakolattal ké-
szíthető ill. megfelelő homlokzati festékkel fest-
hető. Lehetőség van arra is, hogy a NIDA Hydro 
lemezekhez homlokzati gyapotot vagy poliszti-
rolt rögzítsünk megfelelő Reisser gyártmányú 
csavarok segítségével.
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