
LaDura
Η πρώτη γυψοσανίδα υψηλής πυκνότητας 

ενισχυμένη με σωματίδια από σκληρό ξύλο
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Οικοδομούμε πάνω σε γερές βάσεις

Η SINIAT, ηγέτης στα συστήματα 
γυψοσανίδων, έχει ισχυρή παρουσία 
στην Ευρώπη και τη Λατινική 
Αμερική, με 43 εργοστάσια 
παραγωγής σε 13 χώρες.

Η εταιρεία έχει την έδρα της
στην Αβινιόν της Γαλλίας. Το Κέντρο 
Τεχνικής Ανάπτυξης βρίσκεται 
επίσης εδώ, διαθέτοντας μεγάλη 
εμπειρία  στην έρευνα και ανάπτυξη 
πρωτοποριακών και καινοτόμων 
προϊόντων και συστήματων 
γυψοσανίδων.

Η SINIAT Romania διαθέτει 2 
μονάδες παραγωγής - το 
εργοστάσιο γυψοσανίδων στο 
Βουκουρέστι και το εργοστάσιο 
γύψου στο Aghireşu της κομητείας 
Cluj.

Το 2011, η SINIAT εντάχθηκε στον 
όμιλο Etex.

Ο όμιλος Etex κατασκευάζει και 
εμπορεύεται υλικά υψηλής 
ποιότητας, παρέχοντας στους 
πελάτες του καινοτόμες λύσεις για 
τις κατασκευές. Με έδρα το Βέλγιο, 
ο Όμιλος διαθέτει παρουσία σε 44 
χώρες, με 121 εργοστάσια και 
απασχολεί πάνω από 17.000 άτομα. 
Ο όμιλος Etex διαθέτει τέσσερις 
βασικές επιχειρηματικές γραμμές:

γυψοσανίδες και γύψο για 
κατασκευές
υλικά για στέγες
παθητικά συστήματα 
πυροπροστασίας για κατασκευές
κεραμικά πλακίδια για δάπεδα, 
τοίχους, προσόψεις.

Η SINIAT παρέχει στους πελάτες 
της μια ευρεία γκάμα προϊόντων 
με βάση τον γύψο και των 
συστημάτων γυψοσανίδων, που 
ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις 
τελικών φινιρισμάτων.

Τα συστήματα γυψοσανίδων NIDA 
της SINIAT είναι ιδανικά για τη 
δημιουργία ή την ανακαίνιση 
εσωτερικών χώρων κτιρίων, 
προσφέροντας ευελιξία και άνεση. 
Η SINIAT παρέχει ειδικά 
συστήματα - συστήματα για 
μεγάλα υψόμετρα, πυράντοχα 
συστήματα, λύσεις για αίθουσες 
κινηματογράφου, λύσεις για πολύ 
υγρές περιοχές, ειδικές λύσεις για 
σχολεία και νοσοκομεία.

Υψηλή Ποιότητα 
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Ομάδα προϊόντων - NIDA 
και ADERA
Οι εμπορικές ονομασίες NIDA και  
ADERA αντιπροσωπεύουν τα 
προϊόντα και συστήματα 
γυψοσανίδας στη Ρουμανία. Τα 
προϊόντα SINIAT πιστοποιούνται 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, προσφέροντας υψηλή 
ποιότητα και αντοχή, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα 
εξαιρετικές επιδόσεις. Αποτελούν 
εξαιρετική επιλογή τόσο για τις 
νέες κατασκευές όσο και για την 
ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.

Τα γυψοσανίδες NIDA καλύπτουν 
κάθε απαίτηση και εγγυώνται 
υψηλής ποιότητας, τεχνικά και 
αισθητικά αποτελέσματα. Είναι η 
τέλεια λύση για τοίχους, οροφές, 
χωρίσματα, επενδύσεις και 
τελειώματα.

Ο γύψος αρμολόγησης NIDA 
Profesional και συγκόλλησης NIDA 
Boardfix, αποτελούν ιδανικές 

λύσεις για το φινίρισμα των 
συστημάτων γυψοσανίδων.

Η σειρά ADERA περιλαμβάνει 
προϊόντα υψηλής ποιότητας για 
πλήθος εφαρμογών: γύψο για 
επισκευές, γύψο καλλιτεχνίας, 
γύψο τελικού φινιρίσματος, 
κονίαμα με βάση τον γύψο 
επικαλύψεις χειροκίνητα ή με 
μηχανή.

Τα μεταλλικά προφίλ NIDA (UD, 
CD, UW, CW studs, crossbeams) 
προορίζονται για τοίχους, οροφές, 
εσοχές, βιβλιοθήκες ή ντουλάπες 
ενσωματωμένες στους τοίχους, 
καθώς και για επενδύσεις 
υφιστάμενων επιφανειών.

Αξεσουάρ για τα συστήματα 
γυψοσανίδων NIDA.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Τα προϊόντα και τα εξαρτήματα του 
συστήματος NIDA ελέγχονται έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η 
συμβατότητα και η απόδοση του 

συστήματος. Λόγω των διεξοδικών 
δοκιμών των προϊόντων μας σε 
διακριβωμένους εγχώριους ή διεθνείς 
οργανισμούς, είμαστε σε θέση να 
εγγυηθούμε την τεχνική απόδοση των 
συστημάτων μας, παρέχοντας 
αξιοπιστία και ασφάλεια στους 
εργολάβους, τους μηχανικούς και τους 
αρχιτέκτονες.

Όταν τα συστήματα κατασκευάζονται 
εξ ολοκλήρου με εξαρτήματα και 
υλικά NIDA, από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες, σύμφωνα με τις 
αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες και 
τα σχετικά πρότυπα, η SINIAT 
προσφέρει την εγγύηση του 
συστήματος NIDA. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τα 
συστήματα γυψοσανίδων NIDA, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
SINIAT ή ανατρέξτε στα σχετικά 
έγγραφα στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας, στη διεύθυνση 
www.siniat.com.

Υψηλή Ποιότητα 
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Χαρακτηριστικά
▶ Ο πυρήνας, περιέχει ειδικά πρόσθετα,
προκειμένου  να  διασφαλίζεται πολύ 
χαμηλή  απορρόφηση  νερού -
κατηγοριοποίηση H1, η οποία είναι η 
υψηλότερη κατηγορία στο πρώτυπο EN 
520. Αυτό εξυπηρετεί:

στην βέλτιστη προστασία σε 
χώρους με υψηλή υγρασία, όπως 
μπάνια, κουζίνες κ.α.

στη μειωμένη παραμόρφωση των 
πλακών σε υγρές συνθήκες

▶ Αυξημένη επιφανειακή σκληρότητα -
έως 70% υψηλότερη από τις συνήθεις 
γυψοσανίδες
▶ Εγγυημένη αντοχή σε κραδασμούς
▶ Υψηλή αντοχή σε συμπίεση και κάμψη

▶ Χαμηλός κίνδυνος ζημιάς σε περιοχές
υπόκεινται σε υψηλή μηχανική 
καταπόνηση, όπως νοσοκομεία, σχολεία, 
διαδρόμους

▶ Αντίσταση σε τράβηγμα

έως 60% υψηλότερες από τις συνήθεις 
γυψοσανίδες
▶ Ιδανική για συστήματα με  απαιτήσεις
σεισμικής αντοχής ή ως στοιχείο 
ενίσχυσης
▶ Ιδανική για πυροπροστασία
▶ Πολύ καλή εργασιμότητα
▶ ταξινόμηση σύμφωνα με το πρώτυπο
EN520: D, E, F, H1, I, R.

Η τοποθέτηση φορτίων στους τοίχους  

δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα!

Η LaDura προσφέρει όλα τα 
πλεονεκτήματα της 
γυψοσανίδας ενισχυμένης με 
πρόσθετα από fiberglass και 
σκληρό ξύλο:
▶ Ενισχυμένη αντοχή στην κρούση, για
χρήση σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας
▶ Εξαιρετική αντοχή σε τραβηγμα
▶ Εύκολη κοπή  με ένα απλό
κοπτικό / βοηθώντας έτσι στη μείωση 

του χρόνου εγκατάστασης και του κόστους
▶ Η LaDura μπορεί να τοποθετηθεί
μεταλλική κατασκευή με ελάχιστο πάχος 
0,6 mm, καθώς και σε  ξύλινο σκελετό, 
μειώνοντας έτσι το κόστος των υλικών

▶ Πλήρως ανακυκλώσιμη - χαμηλό 

 ποσοστό  περιεχόμενου ανθρακα, 
μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις

▶ Εξαιρετικό φινίρισμα
▶ Υψηλή αντοχή στην κρούση, αντοχή
 στην αποσυγκόλληση, προστασία από 
την υγρασία, ακουστική μόνωση και 
πυροπροστασία

▶ Η σύνθετη τεχνολογία ινών ξύλου
 αυξάνει την αντοχή, για ευκολότερη 
χρήση στο εργοτάξιο.

Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, η 
LaDura μπορεί να τοποθετηθεί σε 
κάθε τύπο έργου.

Σημαντικές Πληροφορίες

Η σανίδα LaDura αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό 
σωματιδίων σκληρού ξύλου, υαλοβάμβακα και γύψου. 
Λόγω της χρήσης προσθέτων, είναι κατάλληλη για χρήση σε 
χώρους με υψηλές απαιτήσεις αντοχής σε κρούση. Η LaDura 
είναι η μόνη γυψοσανίδα που ταξινομείται σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 520.

Η LaDura είναι η τέλεια επιλογή!

LaDura – καινοτομία από τη Siniat 
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Αναπτύχθηκε ειδικά για εφαρμογές σοβαρών και ακραίων 
φορτίων. Η σανίδα υψηλής πυκνότητας LaDura, ικανοποιεί τις 
πιο απαιτητικές τεχνικές απαιτήσεις,  όπως:

▶ πυροπροστασία

▶ υψηλή ακουστική μόνωση

▶ αντοχή στην υγρασία

▶ αντοχή στη διάτμηση

▶ αντίσταση σε τραβηγμα

▶ αντοχή στην κρούση.

Η σανίδα LaDura είναι ιδανική για τις κάτωθι εφαρμογές:

▶ πολυσύχναστους χώρους με βαριά κυκλοφορία (όπως
διαδρόμους νοσοκομείων, σχολεία, αθλητικές αίθουσες κ.λπ.)

▶ δημόσιους χώρους επιρρεπείς σε βανδαλισμούς

▶ σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές αίθουσες

▶ κινηματογράφους, μουσεία και γκαλερί τέχνης

▶ χονδρικές και λιανικές αποθήκες

▶ φυλακές και κέντρα κράτησης κ.λπ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική ομάδα της SINIAT 
για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα προϊόντα 
και συστήματα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Εάν έχει τοποθετηθεί σωστά, η LaDura μπορεί να υποστηρίξει 
φορτία άνω των 100 kg.

Εφαρμογές

Εφαρμογές

LaDura – καινοτομία από τη Siniat 
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Χαρακτηριστικά των πλακών LaDura

Κατάταξη σύμφωνα με το 
SR EN 520 + A1: 2010 Περιγραφή

Σανίδα τύπου D
Γυψοσανίδες με ελεγχόμενη πυκνότητα, με μία όψη, πάνω στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες 
επικαλύψεις ή διακοσμήσεις με βάση τον γύψο. Είναι κατάλληλες για την επίτευξη ενισχυμένων επιδόσεων 
σε ορισμένες εφαρμογές.

Σανίδα τύπου E

Γυψοσανίδες ειδικά σχεδιασμένες για χρήση ως μονωτικές επενδύσεις για εξωτερικούς τοίχους.
Αυτές οι σανίδες δεν είναι κατάλληλες για διακοσμήσεις. Δεν είναι σχεδιασμένες για να είναι μόνιμα 
εκτεθειμένες σε εξωτερικές κλιματικές συνθήκες. Οι πλάκες αυτές έχουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης νερού 
και πρέπει να έχουν ελάχιστη διαπερατότητα στους υδρατμούς

Σανίδα τύπου F
Γυψοσανίδες με μία όψη στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα επιχρίσματα ή διακοσμητικά με βάση 
τον γύψο. Ο πυρήνας γύψου αυτών των σανίδων ενισχύεται με ορυκτές ίνες ή και άλλα πρόσθετα για την 
ενίσχυση της συνάφειας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Σανίδα τύπουH

Γυψοσανίδες που περιέχουν πρόσθετα για τη μείωση της απορρόφησης νερού. Μπορούν να είναι κατάλληλα 
για ειδικές εφαρμογές όπου απαιτούνται χαμηλές ιδιότητες απορρόφησης νερού για να βελτιωθεί η απόδοση 
του σκάφους. Για αναγνώριση, αυτές οι σανίδες ταξινομούνται στους τύπους H1, H2, H3, με διάφορες 
επιδόσεις απορρόφησης νερού.

Σανίδα τύπου I
Γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλό επίπεδο επιφανειακής σκληρότητας. 
Η μια όψη είναι κατάλληλη για την εφαρμογή επικαλύψεων ή διακοσμητικών με βάση το γύψο.

Σανίδα τύπου R
Γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται για ειδικές εφαρμογές με απαιτήσεις υψηλής αντοχής, καθώς έχουν 
αυξημένη αντοχή στη διάσπαση, τόσο κατά μήκος όσο και εγκάρσια. Μια όψη μπορεί να καλυφθεί με 
επιχρίσματα ή διακοσμητικά με βάση τον γύψο.

Σανίδα

Κωδικός SAP Περιγραφή Πάχος
[mm]

Πλάτος*
[mm]

Μήκος*
[mm]

Επιφάνεια/
παλέτα
[m2]

Συσκευασία
Σανίδες / 
παλέτα

Βάρος  / παλέτα
[kg]

91934 LaDura BA13 12,5 1200 2000 120,00 50 1536

91935 LaDura BA15 15 1200 2400 124,80 40 1947

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Περιγραφή LaDura BA13 LaDura BA15

Πάχος [mm] 12,5 15
Πλάτος* [mm] 1200 1200
Μήκος* [mm] 2000 2400
Γωνίες κωνικές (BA) κωνικές (BA)
Βάρος** [kg/m²] 12,8 15,6 
Πυκνότητα** [kg/m³] 1020 1040 
Κατάταξη Board type D, E, F, H1, I, R Board type D, E, F, H1, I, R
Σκληρότητα (Brinell) [N/mm²] ≥35 ≥35 
Max. θερμοκρασία εφαρμογής 45ºC 45ºC
Κατηγορία πυρκαγιάς A2-s1,d0 A2-s1,d0
Θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 0,25 0,25 

Αντοχή στην κάμψη, διαμήκης [N] ≥725 ≥870 

Αντοχή στην κάμψη  εγκάρσια [N] ≥300 ≥360 

Αντοχή σε σχίσιμο [N] 908 908 
Συσκευασία [σανίδες / παλέτα] 50 40
Αντοχή σε σχίσιμο (κατά BS 
EN 520, section C13) [kN]

0,91 0,91

Max. συνιστώμενη αντοχή σε 
τράβηγμα - απλή επένδυση***

-40 Kg/ fixing (Molly dowel) 
-60 kg/ linear m of wall

-50 Kg/ fixing (Molly dowel) 
-70 kg/linear m of wall

Max. συνιστώμενη αντοχή σε 
τ ράβηγμα - διπλή επένδυση***

-60 kg/ fixing (Molly dowel) 
-140 kg/ linear m wall

-85 kg/ fixing (Molly dowel) 
-200 kg/ linear m of wall

* Άλλα μεγέθη διατίθενται επίσης κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
**   Τιμές για πληροφοριακούς σκοπούς.
***  Για περαιτέρω πληροφορίες των συστημάτων  LaDura, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της SINIAT ή στείλτε τα αιτήματά σας στο

siniat@siniat.com

Η LaDura είναι η μόνη γυψοσανίδα σύμφωνα με το πρώτυπο SR EN 520:
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

ʃʱ˔ˇˌ тр ƳƳ
н [ŀ5ǳǊŀ .!мо ˋʶ ˁʱʻʶ ˉ˂ʶˎˊʱ 
ʇʰ˂ˈʲʰ˃ʲʰκαˌ ˉˎˁ˄ˈˍʹˍʰˌ пл ƪƎ κ Ƴо  ˉʱ˔ˇˎˌ сл ƳƳ

60 
dB 52 dB

Πάχος 75 mm - διπλό
1 NIDAStandard BA13 + 1 LaDura BA13 σε κάθε πλευρά 
Υαλόβαμβακας πυκνότητας 40 kg / m3  πάχους 60 mm - 
διπλή στρώση

68 
dB

Οπτοπλινθοδομή 25 cm 
Διάκενο 6 cm με 
υαλόβαμβακα πυκνότητας 50 
kg / m3  πάχους 50 mm
Οπτοπλινθοδομή  8 cm 
Επικάλυψη και από τις δύο 
πλευρές

53 dB

Πάχος 75 mm - διπλό
1 NIDAStandard BA13 + 1 LaDura BA13 σε κάθε πλευρά 1 
LaDura BA13 στη μέση
Υαλόβαμβακας πυκνότητας 40 kg / m3  πάχους 60 mm - 
διπλή στρώση

71 
dB

Οπτοπλινθοδομή  17 cm
Διάκενο 3 cm
Tοιχοποιία 8 cm από πλίνθους 
κυψελωτού μπετόν
Επικάλυψη και από τις δύο 
πλευρές

54 dB

* τα δεδομένα βασίζονται σε εργαστηριακά πιστοποιητικά και ακουστικές προσομοιώσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συστήματα LaDura* Παραδοσιακά συστήματα**

      Περιγραφή RW   Περιγραφή RW

Πάχος 75 mm
1 LaDura BA15 σε κάθε πλευρά
Υαλοβάμβακας  πυκνότητας 40 kg/m3 και πάχους 60 mm

53 
dB

Οπτοπλινθοδομή 8 cm
Επικάλυψη και από τις δύο 
πλευρές

42 dB

56 
dB Οπτοπλινθοδομή 8cm στα 

42,5 dB 
Επικάλυψη και από τις δύο 
πλευρές

42,5 
dB

ʃʱ˔ˇˌ  млл ƳƳ 
н [ŀ5ǳǊŀ .!мо ˋʶ ˁʱʻʶ ˉ˂ʶˎˊʱ сн Ř. 
ʇʰ˂ˈʲʰ˃ʲʰκαˌ ˉˎˁ˄ˈˍʹˍʰˌ пл ƪƎ κ Ƴо  ˉʱ˔ˇˎˌ ул ƳƳ

62 
dB

Απόδοση του συστήματος LaDura σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα:

* Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μόνο για τις σανίδες. Η δομή του τοίχου θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος ανάλογα με το συνολικό φορτίο.
Η μέγιστη απόσταση, μεταξύ των σημείων στερέωσης της σανίδας και της μεταλλικής δομής, είναι  30 cm.

Αντοχή σε τράβηγμα*

Κατεύθυνση 
φορτίου

Αριθμός και τύπος 
σανίδων

Γάντζος κρέμασης
(1 καρφί)

Βιδωτό αγκύριο
(Ø 9 mm)

Αυτοπροωθούμενο 
αγκύριο

(Ø 10 mm)

1 LaDura BA13 10 kg 18 kg 40 kg 50 kg

1 NIDAStandard BA13 +
10 kg 48 kg 40 kg 50 kg

1 LaDura BA13

2 LaDura BA13 10 kg 18 kg 45 kg 65 kg

1 LaDura BA13 / / 40 kg 45 kg

1 NIDAStandard BA13 +
1 LaDura BA13 / / 40 kg 55 kg

2 LaDura BA13 / / 55 kg 65 kg

Απόδοση Συστήματος

Γάντζος κρέμασης
(2 καρφιά)

ʃʱ˔ˇˌ тр ƳƳ 
м bL5!{ǘŀƴŘŀǊŘ .!мо Ҍ м [ŀ5ǳǊŀ .!мо ˋʶ ˁʱʻʶ ˉ˂ʶˎˊʱΣ рс Řɰ 
ʇʰ˂ˈʲʰ˃ʲʰκαˌ ˉˎˁ˄ˈˍʹˍʰˌ пл ƪƎ κ Ƴо  ˉʱ˔ˇˎˌ сл ƳƳ

Οπτοπλινθοδομή 25 cm 
Επικάλυψη και από τις δύο 
πλευρές
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ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Για άλλες διαμορφώσεις συστημάτων, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της SINIAT ή στείλτε τα αιτήματά σας στο: siniat@siniat.com.

*Για πυράντοχα συστήματα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της SINIAT.

Σανίδα LaDura
Αυτοδιάτρητες βίδες NIDA Metal AF 212 
Μόνωση από Υαλοβάμβακα
Προφίλ NIDA Metal CW 
Σανίδα LaDura

Συστήματα μονής επένδυσης

Σύστημα Σανίδα Προφίλ Υαλο
βάμβακας

Πάχος
χωρίσματος

[mm]
Ηχομόνωση

Rw[dB]

Ανθεκτικότητα
BS 5234-2 *

Πυραντίσταση
EN 1364-1

Ύψος
max [m]

D100/75/60 LaDura 
1x12.5 CW 75 25 mm

16 kg/m3 100 48 Υψηλή EI 30 3.7

D105/75/60 LaDura 
1x15 CW 75 no 105 41 EI 60 4

D105/75/60 LaDura 
1x15 CW 75 25 mm

16 kg/m3 105 49 EI 60 4

D105/75/60 LaDura 
1x15 CW 75 50 mm

16 kg/m3 105 50 EI 60 4

D130/100/60 LaDura 
1x15 CW 100 25 mm

16 kg/m3 130 50 EI 60 5

D130/100/60 LaDura 
1x15 CW 100 50 mm

16 kg/m3 130 51 EI 60 5

Συστήματα διπλής επένδυσης

D130/75/60 LaDura 1x15 
+ 12.5 Std CW 75 25 mm 

16 kg/m3 130 56 EI 60 4.6

D125/75/60 LaDura 
2x12.5 CW 75 25 mm 

16 kg/m3 125 56 EI 90 5

D150/100/60 LaDura 
2x12.5 CW 100 25 mm

16 kg/m3 150 57 EI 90 6.4

D135/75/60 LaDura 2x15 CW 75 25 mm 
16 kg/m3 135 57 EI 120 5.6

D160/100/60 LaDura 2x15 CW 100 50 mm
16 kg/m3 160 58 EI 120 7.2

SL200/50/60 LaDura 2x15 CW 50 25 mm
16 kg/m3 200 65 EI 120 6.4

Σανίδα LaDura

Αυτοδιάτρητες βίδες  NIDA Metal AF 212 
Μόνωση από Υαλοβάμβακα
Προφίλ NIDA Metal CW

Σανίδα LaDura

Απόδοση Συστήματος

Σύστημα Σανίδα Προφίλ
Υαλο

βάμβακας
χωρίσματος Ηχομόνωση Ανθεκτικότητα

BS 5234-2
Πυραντίσταση Ύψος

max [m]

Πάχος

[mm]

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή

Υψηλή
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μικρά φορτία Άλλα φορτία

kg/m(1) ≤ 15 ≤ 40 > 40 ≤ 70 > 70 ≤ 150 > 150

 Μονή σανίδα

Ειδικά 
στοιχεία
υποστή-
ριξης

Διπλή σανίδα

Αντικείμενα     Βαφές Ράφια
Βαφές

Ράφια
Μικρές ντουλάπες

Υποστήριξη WC
Νεροχύτες

Στήριξη(2)

Cârlig 
fixare 
tablou 
Şurub AF

Αγκύρια(2) 
σε κάθε
σημείο

Μεταλλικά αγκύρια: 
(2) Σε κάθε σημείο

Χάλυβας ή ξύλο
δοκοί μεταξύ
των αγκυρίων

20 mm

≥ 12.5 mm

(1) kg ανά τρέχον μέτρο τοίχου
(2) Απόσταση μεταξύ στηρίξεων: max. 30 cm.

Απόδοση Συστήματος

≤40 kg > 40 kg ≤ 70 kg

> 150 kg

> 70 kg ≤ 150 kg

≥ 12.5 mm

Πάχος σανίδας
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Εφαρμογή

Η LaDura είναι 

εύκολη και γρήγορη 

στην εγκατάσταση. 

Οι διαχωριστικοί 

τοίχοι μπορούν να 

ολοκληρωθούν σε 

μόλις 4 βήματα:

Για λεπτομερέστερες οδηγίες 

εγκατάστασης, επικοινωνήστε με 

την Υπηρεσία Τεχνικής 

Υποστήριξης στο: 

siniat@siniat.com

1. Πλαίσια
Οι γυψοσανίδες LaDura μπορούν να 
εγκατασταθούν σε πλαίσια από μέταλλο και 
ξύλο, με τις προεξοχές να τοποθετούνται σε 
κέντρα με μέγιστη απόσταση 600 mm. Το 
ελάχιστο πάχος των μεταλλικών προφίλ στα 
οποία μπορεί να εγκατασταθεί η σανίδα 
LaDura είναι 0,6 mm.

2. Στήριξη
Τοποθετήστε την σανίδα σε κάθετη θέση, 
σε απόσταση 5-8 mm από το δάπεδο. 
Στηρίξτε με αυτοδιάτρητες βίδες AF 212 
σε μεταλλικά προφίλ με πάχος 0,6 ÷ 0,8 
mm  και με αυτοπροωθούμενες βίδες

σε προφίλ με πάχος 0,8 ÷ 2 mm. 
Τοποθετήστε τις βίδες σε αποστάσεις 
max. 30.

3. Επικάλυψη
Εάν χρησιμοποιείτε υλικό επικάλυψηςμε βάση 
τον  γύψο, αρχικά προετοιμάστε την επιφάνεια 
του χαρτονιού για ομοιόμορφη απορρόφηση.

4. Τελείωμα
Οι σανίδες LaDura παρέχουν εκπληκτικό 
φινίρισμα. Σφραγίστε τους αρμούς όπως σε 
κάθε τυπικό σύστημα γυψοσανίδων, 
ακολουθώντας τα βήματα που απαιτούνται 
για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού 
τελειώματος.

Διάταξη
σανίδων

Με πρόσθετη σανίδα LaDura 15 mm Χωρίς πρόσθετη σανίδα

Spit 
Driva®

Spit 
Molly 

Spit 
Satelis

Spit 
Driva®

Spit
Molly 

Spit 
Satelis

Μονή
στρώση 15 mm
LaDura

0.4 0.85 1.8 0.25 0.5 0.85

Διπλή στρώση
15 mm
LaDura

0.5 1.15 2.85 0.4 0.85 1.8

Αντίσταση σε τράβηγμα  
- Στερέωση -

Σανίδα LaDura 15 mm 
Υλικό επικόλλησης NIDA 
Boardfix

Σανίδα LaDura

Προφίλ

Αυτοδιάτρητη βίδα 
Προφίλ Ω
Σανίδα LaDura 15 mm 
Σανίδα LaDura

Adhesive fixing

Mechanical fixing

Αντίσταση σε τράβηγμα - σύνδεση (kN)
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Κατασκευαστικές λεπτομέρειες ενός τυπικού συστήματος

Μόνωση από ορυκτοβάμβακα

Αυτοδιάτρητες βίδες NIDA Metal AF 212 

Προφίλ NIDA Metal CW

Ταινία και πάστα αρμολλόγησης NIDA System 

Σανίδα LaDura 

Σανίδα LaDura 

Τελική διακοσμητική βαφή 

Σανίδα LaDura ή άλλη 
σανίδα SINIAT
Προφίλ NIDA Metal CW

Κουπαστή

Τεμάχιο σανίδας 
LaDura  στερεωμένο 
με υλικό συγκόλλησης  
Boardfix  ή προφίλ Ω

Βραχίονας κουπαστής 
στηριγμένος σε 
τεμάχιο σανίδας 
LaDura 

Σανίδα LaDura ή άλλη 
σανίδα σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις

Σανίδα LaDura βιδωμένη 
σε προφίλ Ω

Προφίλ Ω 
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Υλικά συστήματος

Το σύστημα LaDura σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για έργα που ανταποκρίνονται στα 
υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα:

Η σανίδα LaDura διατίθεται σε δύο 
τυποποιημένα μεγέθη ή σε ειδικά 

μήκη.

Thickness
[mm]

Width
[mm]

Length
[mm]

12.5 1200 2000

15 1200 2400

Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση υλικών και να βελτιστοποιήσετε το τελικό κόστος του έργου σας 
παραγγέλλοντας σανίδες LaDura προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου σας.

Υλικά συστήματος: Κωδικός SAP Μήκος

LaDura board
91934

91935

12.5x1200x2000 

15x1200x2400

Self-tapping screw AF 212

4042828

4042830

4042831

4042832

4042833

4042834

25 mm 

 35 mm 

45 mm

55 mm 

 70 mm 

90 mm

Self-drilling screw
4042837 

4042838

4042839 

4042840

25 mm 

35 mm 

45 mm 

 55 mm

Profiles NIDA Metal CW
(0.6 mm thickness)

4042727 

4042738 

4042715

CW 50/3000 mm 

CW 75/3000 mm 

CW 100/3000 mm

Profile NIDA Metal UW
(0.6 mm thickness)

4042763 

4042765 

4042759

UW 50/3000 mm 

UW 75/3000 mm 

UW 100/3000 mm

Microperforated paper tape

4042667

4042668

4042881

23 m 

75 m 

150 m

NIDA Boardfix bonding plaster 91392 25 kg

-NIDA Profesional jointing plaster 91389

91391

5 kg 

25 kg

-NIDA PROFESIONAL FRESH JOINTING PLASTER
91388

91390

5 kg 

25 kg

Readymix Pro paste
91108

91106

5 kg 

20 kg
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Χρήσιμες Πληροφορίες

Χειρισμός και αποθήκευση:
Η υψηλή ποιότητα του τελικού 
αποτελέσματος με τη χρήση σανίδων 
LaDura, μπορεί να επιτευχθεί εφόσον 
τηρηθούν τα κάτωθι: 

 οι σανίδες πρέπει να μεταφέρονται με 
την κατά πλάτος διάστασή τους, σε 
κατακόρυφη θέση ή χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα μέσα μεταφοράς 
(καροτσάκια, περονοφόρα οχήματα, 
φορτηγά)
 οι σανίδες πρέπει να αποθηκεύονται 
σε παλέτες ή ξύλινες βάσεις, 
τοποθετημένες σε απόσταση περίπου 
ίση  με 50 cm. Τα πακέτα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε ξηρά και λεία 
δάπεδα. Αυτός ο τύπος αποθήκευσης 
αποτρέπει ζημιές (παραμόρφωση ή 
σπάσιμο)
 οι σανίδες πρέπει να αποθηκεύονται 
και να τοποθετούνται  σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5-45°C και 
σχετική υγρασία max. 60%
 οι σανίδες που έχουν απορροφήσει 
υγρασία κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης πρέπει να στεγνώσουν

τέλεια πριν από την εγκατάσταση. 
Γι'αυτό, πρέπει να τοποθετηθούν 
κατακόρυφα σε ένα ομαλό δάπεδο, 
έτσι ώστε ο αέρας να ρέει ελεύθερα 
μεταξύ τους
 οι σανίδες δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται για μεγάλες χρονικές 
περιόδους εκτεθειμένες στον ήλιο
 κατά την αποθήκευση, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα 
ικανότητα του δαπέδου.
Π.χ. 50 σανίδες LaDura με πάχος 
12,5 mm, προσδίδουν στο δάπεδο 
βάρος περίπου 640 kg / m². 40 σανίδες 
LaDura με πάχος 15mm, έχουν βάρος 
περίπου 626 kg / m².

Σύνθεση

Αεριζόμενος πυρήνας αφυδατωμένου 
θειικού ασβεστίου, με πρόσθετα από 
σκληρό ξύλο και ίνες γυαλιού που 
καλύπτονται με σκληρό χαρτί. Η κόλλα 
στα άκρα είναι οξικός πολυβινυλεστέρας 
(PVA).

Φυσικές Ιδιότητες
Η σανίδα LaDura καλύπτεται με γκρι 
χαρτί και διατίθεται σε γκάμα πάχων 
και μηκών, με κωνικές ακμές BA.

Μέτρα προστασίας:
Η σανίδα LaDura δεν ταξινομείται ως 
προϊόν με υψηλό βαθμό κινδύνου. 
Κατά την εγκατάσταση των σανίδων 
πρέπει να τηρούνται οι γενικοί 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Ο 
εγκαταστάτης θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία 
και να φοράει μάσκα, γάντια και 
γυαλιά όταν κόβει την πλάκα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΔΟΣΗ 

• Όπως και άλλες σανίδες που ταξινομούνται σύμφωνα με το 
πρότυπο EN520, η LaDura περιέχει κυρίως γύψο, υλικό μη 
επικίνδυνο, καλυμμένο με επένδυση από 100% ανακυκλωμένο 
χαρτί.

• Η διαδικασία κατασκευής των σανίδων LaDura είναις χαμηλή 
ενεργειακής κατανάλωσης, παρόμοια με τις τυποποιημένες 
σανίδες, με ανακύκλωση του νερού και επεξεργασία των 
απορριμμάτων.

• Οι αξιολογήσεις Α και Α + λαμβάνονται συνήθως σύμφωνα με τον 
BRE Green Guide, λόγω της χρήσης υψηλούς απόδοσης ελαφρών 
μεταλλικών συστημάτων.

• Συχνά, ένα μόνο στρώμα LaDura είναι αρκετό για να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις του έργου, με εξοικονόμηση υλικών, κόστους 
τοποθέτησης, αποβλήτων και χρόνου εγκατάστασης.

• Η LaDura είναι ένα προϊόν από την SINIAT, ηγέτιδα στην παροχή 
βιώσιμων, καινοτόμων λύσεων στη ξηρά δόμηση.

• Λόγω της προσθήκης σωματιδίων ξύλου, οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της σύνθεσης του χαρτονιού μειώνονται σημαντικά.
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