	
  

Vajalikud	
  tööriistad	
  kivide	
  paigaldamiseks:	
  
	
  
1. Tavaline käsisaag
Kipspolümeerkivi saab kergesti lõigata tavalise käsisaega, seega
pole vaja relakat ning ei teki üleliigset tolmu.

2. Kõrgete äärtega mitra kast
Kasutatakse kipsist dekoratiivkivi 90 ja 45 kraadi lõikamiseks.

3. Kivide värvimiseks saab kasutada erinevaid dispersioonilisi värve.

Meie soovitame kasutada värve tootjalt:

või

.

Värvimine	
  ja	
  toonimine	
  

Dispensiooniline värv sise- ja välitöödeks.
Ei sisalda lahustid. Kasutatakse dekoratiiv viimistluseks sise- ja välitingimusteks kui
iseseisvaks käteks. Võimalik kasutada lahustamata või lahustada veega. Kõik värvid on
võimalik segada omavahel.

4. Kui on vajalik kaitse vee eest, võib kasutada veebaasist lakki.
Plaate on vaja kaitsta otsese veega kokkupuutest.
5. Pintslid, mis on keskmist suurust.
Pintslite laiust valitakse vastavalt värvitava kivi faktuurist. Näiteks, kui te soovite osaliselt
värvida BARCELONA tüüpi kive, siis vajate pintsli, mis on 1cm lai, kuna kive faktuuri kihid
ongi umbes 1 cm. Ja kui soovite värvida kivid ühte värvi, siis pintsli laius ei mängi rolli.

6. Tugev kilekott (kasutatakse ainult dekoratiiv telliskive vahede täitmiseks).
Selline tavapärane asi saab vägagi lihtsustada telliste vahede
täitmise tööd (telliskivide paigaldamine).

7. Raspel, liivapaber, peitel
Need tööriistad aitavad kiiresti ja hoolikalt eemaldada nii väiksemat, kui ka suuremat kihi
kivist. Seejärel äär tuleb puhastada liivapaberiga.
8.
Liim kivide paigaldamiseks.
Saab kasutada erinevaid akrüülliime kui ka vedelnaelu. Meie
soovitame kasutada SOUDAL 24A liimi. Liimi kuli 1 m2 kohta on
ca 1,3 tuupi. Plaadi tagumise servale tuleb tekitada neli punkti
liimi, suurusega ca 2 cm diameetris. Kivide seinale liimimise
hetkel, plaati tihedalt suruda vastu pinda selleks, et liim
maksimaalselt laieneb kivi taga küljele. Liim ei tohi ulatuda plaadi
servadest välja poole.

9. Lood
Tuleb pidevalt jälgida, et Teie poolt paigaldatud müüritis ei oleks nihkunud loodi suhtes.

10. Pliiats
Lõikamiskohtade märkimiseks
11.

Kiilid plaatide paigaldamiseks
	
  
Dekoratiivkivi	
  kipsist	
  paigaldamine	
  

• Paigaldatakse loodiga, jälgides, et servad ei langeks kokku. Kontrollida põranda taset. Esimesed plaadid paigaldada
kindlasti loodi järgi. Teise rivi alates ning ka edaspidi paigaldamisel jälgida, et plaatide servad ei langeks omavahel
kokku. Juhul, kui plaatide servad on omavahel langenud või liiga lähedal- proovige teine plaat natuke teise mõõduga.
• Kui on vajadus lõigata nurka või ava (nt äär või lüliti)- kasutate selleks pliiatsi, käsisaagi, peinteli ning eemaldate
sellega üleliigse. Seejärel lihvite nurgad liivapaberiga.
• Selleks , et sobitada omavahel nurgad- kasutage mitra kasti. Nurkade paigaldamisel jälgige, et nad oleksid
maksimaalselt üks teise vastu. Ka sirgete nurkade lõikamiseks kasutage ???? Juhul, kui mitra kast ei ole käe pärast,
kasutage eset õige sirge nurgaga.
• Dekoratiivkivi faktuur ise näitab, kus oleks sobilikum ja ilusam teha saagimist. Lõigake käsisaega mööda faktuuri
jooni. Esiteks nii on kergem saagida, kuna see koht on õhem. Teiseks, nii tuleb ilusam ja loomulikum välja. Ärge
unustage lihvida liivapaberiga saetud kohti.
• Kui on vee peale sattumise tõenäosus- kaetakse kivid veebaasil mattlakkiga. Kivide töötlemisel lakiga soovitame
kasutada pritsi.
Nüüd võib imetleda oma kätega tehtud tööd!

