Akustyka dla wymagających,
czyli płyty

Bądź profesjonalistą
stwórz własne kino domowe
Zawsze zastanawiałeś się, dlaczego pomieszczenia kinowe lub sale koncertowe posiadają idealną akustykę (brak pogłosu). Słuchanie muzyki czy
oglądanie filmu we wspomnianych pomieszczeniach było„czystą przyjemnością” i pozostawało w pamięci przez długi czas. Pragniesz przenieść odrobinę tej „idealnej akustyki” pod swój dach. Posiadasz mieszkanie, w którym
planujesz wydzielić miejsce na kino domowe. Obawiasz się, że kupno nawet najdroższego sprzętu HiFi nie da Ci satysfakcjonujących rezultatów.
Niestety Twoje obawy są zasadne. Sam sprzęt nie wystarczy. Skorzystaj
z doświadczenia firmy Lafarge Gips, lidera na polskim rynku pod względem wykonanych inwestycji z wymogami akustycznymi. Firma Lafarge
Gips posiada w swojej ofercie płyty gipsowe NIDA Sonic. NIDA Sonic to
szeroka gama perforowanych płyt gipsowych zbudowanych z rdzenia gipsowego oklejonego kartonem. W płycie wykonane są otwory, a na jej tylnej stronie przyklejona jest specjalna fizelina akustyczna.
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NIDA Sonic - zastosowania
Informacje dostępne również w Internecie na stronie: www.lafargegips.pl

Charakterystyka pochłaniania dźwięku
płyt NIDA Sonic pokrywa się z widmem
natężenia głosu ludzkiego w funkcji
częstotliwości. Oznacza to, że płyty te
idealnie tłumią hałas pochodzący od
głosu ludzkiego jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.

Poziom pochłaniania dźwięku okładziny wykonanej przy użyciu płyt NIDA
Sonic jest różny w zależności od rodzaju płyty (różne współczynniki pochłaniania dźwięku αw) oraz od wysokości
podwieszenia okładziny, grubości i gęstości zastosowanej wełny mineralnej.

NIDA Sonic - zastosowania

Poprawa jakości dźwięku

Wysokie walory estetyczne
Okładziny ścian i sufitów wykonanych
z płyt NIDA Sonic znakomicie komponują się z elementami architektury
wnętrz, dając olbrzymie możliwości
w ich projektowaniu. Płyty po zamontowaniu tworzą idealnie prostą i jednolitą powierzchnię bez widocznych po-

łączeń między nimi. Płyty można łączyć
na jednej powierzchni z podwieszonymi sufitami modułowymi. Szczególnie
atrakcyjne efekty uzyskuje się stosując
perforowane płyty NIDA Sonic w połączeniu z okładzinami ze standardowych płyt gipsowych.
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Oryginalne wzory perforacji:

Montaż płyt NIDA Sonic

Szeroka gama kształtu i układu perforacji płyt NIDA Sonic umożliwia dobranie
układu i geometrii wzoru w zależności
od indywidualnych upodobań i wymaganych warunków akustycznych

R – perforacja okrągła

R – perforacja okrągła
naprzemienna

pomieszczenia. Możliwość malowania płyt oraz dwa kolory tła perforacji
– fizeliny daje dodatkowe możliwości
uzyskania ciekawych i oryginalnych
efektów wizualnych.

C - perforacja
kwadratowa

RN – perforacja okrągła nieregularna

L - perforacja liniowa

Zapraszamy Państwa do wypróbowania systemów NIDA Sonic.
Płyty NIDA Sonic dostępne są w profesjonalnych punktach sprzedaży artykułów
budowlanych już od jednej sztuki. Obszerniejszą informację na temat płyt NIDA
Sonic uzyskacie Państwo na stronach internetowych www.lafargegips.pl

Montaż płyt NIDA Sonic
Informacje dostępne również w Internecie na stronie: www.lafargegips.pl

Układ i rozplanowanie płyt
Perforowane płyty gipsowe NIDA Sonic
po zamontowaniu tworzą jednorodną
powierzchnię o atrakcyjnej estetyce i
znakomitych właściwościach akustycznych. W zależności od układu perforacji
płyt – perforacja całopowierzchniowa
lub modularna – możemy otrzymać
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interesujące efekty dekoracyjne. Układanie płyt należy rozpocząć od środka
pomieszczenia wg załączonego schematu. Układ płyt NIDA Sonic należy tak
zaplanować, aby krawędzie wzdłużne
płyt były usytuowane równolegle do
kierunku padania światła słonecznego.

Fazowanie krawędzi

Płyty NIDA Sonic należy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta
powinna leżeć na płaskiej powierzchni. Nożem prowadzonym przy liniale
nadcinamy fizelinę wraz z kartonem,
a następnie rozcinamy karton na stronie licowej i przełamujemy rdzeń gipsowy. Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięcie płyty zaleca
się używanie piły płatnicy o drobnych
ząbkach przeznaczonej do cięcia płyt
gipsowych lub wyrzynarki mechanicznej. Przed użyciem piły w miejscu przecięcia należy naciąć nożem fizelinę.

Płyty NIDA Sonic w zależności od typu
posiadają dwa rodzaje krawędzi. Płyty
z perforacją typu „n1”, „n2” i „n8” posiadają
krawędź wzdłużną spłaszczoną (KS) oraz
krawędź poprzeczną ciętą. W płytach z
perforacją typu „n0” wszystkie krawędzie
są cięte, czyli nie osłonięte kartonem.
Przed mocowaniem płyt należy lekko
sfazować wszystkie krawędzie cięte po
stronie licowej. Sfazowane krawędzie
przed klejeniem należy zwilżyć wodą
w celu usunięcia pozostałości gipsu.

Konstrukcja rusztu
Konstrukcja rusztu pod okładziny sufitowe i ścienne jest identyczna jak
dla standardowych płyt gipsowych.
Jedyną różnicą jest mniejszy rozstaw
profili poprzecznych – 300 mm. Do
systemu okładzin sufitowych z wykorzystaniem płyt NIDA Sonic można
stosować ruszty o układzie dwupoziomowym krzyżowym – zalecany, jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym krzyżowym. Szczegóły
dotyczące montażu zarówno okładzin
sufitowych, jak i ściennych zawarte
są w informatorach technicznych
Lafarge Gips.

Montaż płyt NIDA Sonic

Przycinanie płyt

Rozstaw wieszaków i profili –
układ dwupoziomowy krzyżowy
Maksymalna odległość pomiędzy wieszakami mocowanymi w profilu głównym NIDA CD 60 wynosi 900 mm. Rozstaw profili głównych warstwy górnej
wynosi max 1000 mm. Rozstaw profili
poprzecznych warstwy dolnej – max
300 mm.

Układ płyt NIDA Sonic należy
tak zaplanować, aby krawędzie
wzdłużne płyt były usytuowane równolegle do kierunku
padania światła słonecznego.
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Montaż płyt NIDA Sonic

Mocowanie płyt do rusztu
Sposób mocowania płyt NIDA Sonic do
rusztu z profili odbywa się podobnie jak
w przypadku okładzin ze standardowych płyt gipsowych. W przypadku sufitów montaż płyt zaczynamy od przykręcenia na środku sufitu płyty „startowej”,
która wyznaczy położenie dalszych
płyt. Dlatego też pierwsza płyta musi
być szczególnie dokładnie ustawiona
względem obrysu pomieszczenia. Przy
okładzinach ścian montaż płyt odbywa
się identycznie jak w systemie NIDA
Tynk. W przypadku okładzin sufitowych,
płyty zawsze należy mocować krawędzią poprzeczną do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna płyty równoległa

do profili głównych). Najpierw należy
przykręcić krawędź poprzeczną czołową płyty, a następnie krawędzie wzdłużne. Płyty przykręca się za pomocą blachowkrętów 3,5x25 mm. Maksymalny
rozstaw pomiędzy wkrętami dla sufitu
wynosi 170 mm a dla ściany 250 mm.
Wkręty powinny być oddalone od krawędzi wzdłużnych (pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od krawędzi
płyt nie osłoniętych kartonem i krawędzi otworów 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.

Elementy rusztu sufitu w układzie dwupoziomowym krzyżowym
• profil główny i poprzeczny NIDA CD 60
• profil przyścienny NIDA UD 60
• łącznik krzyżowy NIDA LK 60
• łącznik wzdłużny NIDA LW 60
• wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60
lub wieszak mocowany obrotowo NIDA WO 60
• wieszak górny noniusza NIDA WGN 20 / NIDA WGN 30 lub pręt mocujący
• przetyczka wieszaka noniusza
• dybel stalowy i blachowkręty
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Klejenie płyt – płyty z krawędzią prostą typu „n0”
Płyty NIDA Sonic z krawędzią prostą (krawędź cięta bez okładziny kartonowej) –
płyty o perforacji na całej powierzchni –
należy łączyć ze sobą przy użyciu gipsu
szpachlowego NIDA Planfix Fresh. Płyty
mocujemy do rusztu zgodnie z opisem
na str. 4-6. W szczeliny między połączeniami płyt wciskamy gips NIDA Planfix
Fresh przy pomocy szpachelki. Należy
zwrócić szczególną uwagę na to, aby
gips nie dostał się w otwory perforacji.
Przy montażu płyt NIDA Sonic „n0” można się posiłkować specjalnym zestawem
montażowym. Umożliwia on uzyskanie
prawidłowej odległości między płytami.

Klejenie płyt – płyty z krawędzią
spłaszczoną typu „n1”, „n2”, „n8”
Technologia montażu i spoinowania
płyt NIDA Sonic z krawędzią spłaszczoną – płyty o modułowym układzie perforacji – jest identyczna jak w przypadku
standardowych płyt gipsowych. Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i poprzecznych wykonuje się z wykorzystaniem
taśmy zbrojącej i gipsu szpachlowego
NIDA Start lub bez taśmy przy użyciu
gipsu szpachlowego NIDA Planfix Fresh.
Spoinowanie należy rozpocząć po
przykręceniu do rusztu wszystkich płyt.
Szczegółowe informacje dotyczące tych
prac zawarte są w instrukcji montażu
płyt gipsowych Lafarge Gips.

Montaż płyt NIDA Sonic

Przy szpachlowaniu należy zwrócić
szczególną uwagę na to, aby gips nie
dostał się w otwory perforacji.
Spoinowanie należy rozpocząć po przykręceniu do rusztu wszystkich płyt.

Prace wykończeniowe / szpachlowanie
Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń
płyt oraz po ich wyschnięciu należy rozpocząć szpachlowanie krawędzi płyt i
wkrętów używając do tego celu gipsu
szpachlowego NIDA Finisz. Ewentualny
nadmiar masy szpachlowej, który dostał
się do otworów perforacji, należy usunąć dopiero po związaniu gipsu. Możliwe jest także zaklejenie otworów taśmą
samoprzylepną w celu uniknięcia przypadkowego wypełnienia gipsem perforacji podczas prac szpachlowych. Po wyschnięciu masy szpachlowej NIDA Finisz
należy przeszlifować spoiny papierem
ściernym lub siateczką do szlifowania. Jeśli przewidziane jest zastosowanie wełny
mineralnej, należy ją układać systematycznie podczas mocowania płyt do rusztu. Wełnę mineralną należy układać bezpośrednio na płycie. Nie należy stosować
paroizolacji pomiędzy fizeliną a warstwą
wełny, gdyż wpływa to niekorzystnie na
właściwości akustyczne całego systemu.
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