LEKKI MASZYNOW Y T YNK GIPSOW Y
NIDA SUPRA L,
ŚRODKI GRUNTUJĄCE NIDA SUPRA G/W

Marka systemów suchej zabudowy Siniat należy do belgijskiej grupy Etex Group. Choć na rynku pojawiła się w 2012 roku nie jest nowicjuszem – swe ogromne
doświadczenie w dziedzinie suchej zabudowy, wiedzę oraz możliwości czerpie z zasobów Grupy Lafarge Gips, od której w 2011 roku przejęła aktywa w Europie
i Ameryce Południowej.
Siniat kontynuuje sprzedaż płyt gipsowo-kartonowych i systemów suchej zabudowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń pod marką NIDA – marką,
W ofercie Siniat znajdują się oferowane pod marką NIDA płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, mieszanki gipsowe, profile metalowe, akcesoria montażowe i tynki.
Siniat stale powiększa swój asortyment. W ostatnim czasie do oferty dołączyły:
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która została wprowadzona na rynek w 2000 roku. Firma dokłada wielu starań, aby NIDA jeszcze intensywniej była kojarzona z innowacyjnością Siniat.

Właściwości:

wysoko zaawansowaną zaprawą tynkarską na bazie

l jednowarstwowa aplikacja

gipsu syntetycznego z domieszką specjalistycznych

l wysoka wydajność materiału

kruszyw lekkich i nowoczesnych składników mody-

l wysoka elastyczność zaprawy

fikujących. Charakteryzuje się zwiększoną wydajno-

l łatwość rozprowadzania i zacierania

ścią, łatwością obróbki, bardzo dobrą przyczepnością

l znakomita przyczepność do podłoża

i wytrzymałością mechaniczną.

l paroprzepuszczalność

Zastosowanie

l uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni tynku

Tynk NIDA SupraL przeznaczony jest do wykony-

w dniu aplikacji

wania jednowarstwowych powłok tynkarskich

l wysoka twardość powierzchni końcowej

ścian i stropów wewnątrz budynków mieszkalnych,

l regulacja klimatu pomieszczeń

użyteczności publicznej, w budownictwie ogólnym
i jednorodzinnym, jak również w hotelach, szpitalach i innych obiektach o wilgotności względnej nie
przekraczającej 70%. Idealnie nadaje się na podłoża
betonowe, ceramiczne, silikatowe oraz z betonu
komórkowego.
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NIDA Supra L – lekki, maszynowy tynk gipsowy jest

NIDA Supra G – środek gruntujący

Właściwości:

Zastosowanie

l do stosowania po rozcieńczeniu z wodą

Środek przeznaczony do gruntowania chłonnych

l utwardza i wzmacnia gruntowane podłoże

i bardzo chłonnych podłoży takich jak gazobeton czy

l wyrównuje nasiąkliwość

podłoża gipsowe, na których mają być wykonywane

l zwiększa przyczepność

prace tynkarskie, gładzie, klejenie płyt gipsowo-karto-

l ułatwia nanoszenie zapraw

nowych lub prace malarskie. Środek gruntujący NIDA
Supra G stosuje się w celu wzmocnienia podłoża,
zwiększenia przyczepności następnych powłok oraz
zabezpieczenia przed nadmiernym chłonięciem wody
z zapraw do podłoża. Przeznaczony do stosowania
wewnątrz pomieszczeń. W przypadku tynkowania
podłoży o znikomej szorstkości i chłonności, np.
podłoży betonowych zaleca się stosowanie środka
gruntującego NIDA Supra W.
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NIDA Supra W – środek gruntujący

Właściwości:

Zastosowanie

l posiada minerały zwiększające szorstkość

Środek przeznaczony do gruntowania gładkich, mało

powierzchni

chłonnych podłoży takich jak stropy oraz elementy

l poprawia przyczepność

prefabrykowane wykonane z gładko odeskowanych

l poprawia równomierność wiązania nakładanych

elementów betonowych i żelbetowych, na których

zapraw

mają być wykonywane prace tynkarskie, gładzie, kle-

l ułatwia nanoszenie zapraw

jenie płyt gipsowo-kartonowych lub prace malarskie.
Środek gruntujący NIDA Supra W stosuje się w celu
zwiększenia przyczepności do podłoża. Przeznaczony
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do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

arch. M. Szymaniak

n Siniat Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Info NIDA: 801 11 44 77, www.siniat.pl
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