Všetko, čo ste chceli
vedieť o výstavbe
zo sadrokartónu
Publikácia SADROKARTÓN ZVLÁDNEME SAMI vás prevedie
výstavbou krok za krokom, od výberu a nákupu materiálu,
cez montáž až po finálnu úpravu povrchu. Jednoducho,
zrozumiteľne a za pomoci skoro tristo fotografií Vás naučí
zmontovať priečku, predstenu, podhľad, suchú podlahu,
vybudovať obytné podkrovie či nadčasovú kúpeľňu.

3,29 €

(99,00 Sk)

1 EUR = 30,1260 SKK

Pracovné postupy – Krok za krokom
Táto publikácia je určená každému, kto má šikovné
ruky, hlavu plnú plánov na stavebné úpravy svojho
bývania a chuť niečo nové vybudovať z moderného
a spoľahlivého stavebného materiálu – sadrokartónu.
To, že ste si vybrali pre svoje stavebné úpravy sadrokartón, je vsadenie na správneho koňa. I keď je sadrokartón pomerne mladým materiálom – vynájdený bol na
sklonku 19. storočia – rýchlo získal obľubu a v súčasnosti sa bez neho nezaobíde žiadna moderná stavba.
Zo sadrokartónu ľahko a rýchlo spravíte priečku, predsadenú stenu, podhľad alebo suchú podlahu či vybudujete obytné podkrovie alebo vysnenú novú kúpelňu.
Publikáciu SADROKARTÓN ZVLÁDNEME SAMI zostavili najpovolanejší z povolaných. Skúsený tím

odborníkov spoločnosti Rigips – svetovej jednotky vo výrobe sadrokartónu. Spoločnosti, ktorá má
v Slovenskej Republike už dvanásťročnú tradíciu.
Vďaka príslušnosti k nadnárodnému koncernu
Saint-Gobain využíva spoločnosť Rigips know-how
z celého sveta a vo svojich závodoch po celom svete
vyrába sadrokartónové dosky špičkovej kvality.

Z obsahu vyberáme:
Sortiment Rigips a jeho použitie (spracovanie a pripevňovanie dosiek, tmelenie a tmely, tmelenie priečnych
a pozdĺžnych puklín, pripevňovanie elektroinštalačných krabíc, oprava poškodeného povrchu sadrokartónových dosiek...) Pripevňovanie predmetov na steny (typy pripevňovacích prostriedkov a ich nosnosť)
Akustika – ticho menom Rigips (ako sa chrániť pred
hlukom, zásady montáže zvukovo - izolačných konštrukcií...) Priečky (montáž priečok, zárubne v priečkach, vzájomné pripojenie priečok ...) Podhľady (poFormát: A4
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stup montáže podhľadu Rigips priamo montovaného
na strop, postup montáže závesného podhľadu Rigips
na krížovom rošte...) Podkrovie (strešná skladba, parozábrana a tepelná izolácia, opláštenie šikmých a vodorovných plôch podkrovia, montáž zvislej predsadenej steny na CD profily
v podkroví, priečky Rigips v podkroví, opláštenie strešného okna, styk šikmých plôch v podkroví...) Suché podlahy Rigidur (postup pokládky suchých podláh Rigidur, podlahové krytiny...) Predsadené steny a obklady
konštrukcií (montáž spriahnutých predsadených stien,
montáž voľne stojacich predsadených stien, obklad stien
– tzv. „Suchá omietka“, lepenie obkladu stien...) Sadrové omietky a maliarske stierky (zhodnotenie a príprava
podkladu, príprava zmesi, nanášanie sadrových omietok
a stierok Rimano, oprava ostenia okna...) Kúpeľňa (staré
kúpeľne, postup montáže novej kúpeľne, inštalačné
rozvody, povrchové úpravy v kúpeľni...) Spotreby materiálov (orientačné spotreby materiálu na 1 m2 ...).
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