
Klāšanai ieteicams izmantot 

citus firmas materiālus: 

līmi White Hills -Ekstra 

un pierīvējumu White Hills.

Virsmas (pamatnes) sagatavošana klāšanai. 

Pamatnei jābūt izturīgai, tīrai, līdzenai, 

tā nedrīkst būt nosēdusies vai 
deformēta un tai nepieciešama  

laba adhēzija ar līmes sastāvu. 

Ja montāža tiek veikta karstā un sausā laikā, 

tad darba virsma un 

akmens otra puse ir jāsamitrina.

Pirms montāžas uzsākšanas 
no dažiem iepakojumiem izņemiet 
un izvietojiet uz līdzenas virsmas  

2ne mazāk kā 2 m  dekoratīvā akmens. 

Tas ļaus atlasīt dažādus elementus 

pēc krāsas, izmēra, biezuma un faktūras. 

Ja akmens otrā puse ir cementa pieniņš — 

notīriet to ar raupju metāla suku.

Sagatvojiet līmes javu stingri atbilstoši

 ražotāja instrukcijai, kas norādīta 

uz iepakojuma.

Ar gludu špakteli uzklājiet līmes javu 

uz sagatavotas sienas. Izlīdziniet līmi ar 

zobaino špakteli.

Akmens montāžu uzsāciet no stūra 
elementiem. Uzklājiet līmes javu 
uz akmens otras puses, 
lai visa tā virsma būtu vienmērīgi 

noklāta ar līmi.

Cieši piespiediet akmeni pie sienas 

un viegli pakustiniet no vienas 

puses uz otru, lai nodrošinātu 

vislabāko saķeri. Akmens montāžai 

ar izšuvošanu izmantojiet tapas akmens
 fiksēšanai.

Akmens labi padodas 

mehāniskai apstrādei un, ja 

nepieciešams, to ir viegli griezt 

ar slīpmašīnu, lai iegūtu vajadzīgo 

izmēru.

Pēc līmes javas pilnīgas 
nožūšanas jūs varat uzsākt 

šuvju izšuvošanu. Sagatavojiet 

pierīvēšanas javu stingri atbilstoši 

ražotāja instrukcijai, kas norādīta 

uz iepakojuma. Vēlamā toņa krāsvielu 

pievienojiet sausam balta vai pelēka 
pierīvējuma maisījumam pirms ūdens 

pievienošanas.



Aizpildiet šuves ar celtniecības 
pistoles vai speciāla maisiņa 
ar pierīvējumu palīdzību, lēnām 

izspiežot no tā pierīvējuma javu.

Pēc tam, kad java būs nedaudz 

sacietējusi, izlīdziniet to ar 

špakteles vai izšuvošanas 

figūrlāpstiņas palīdzību. 

Šuvju galīgai izlīdzināšanai 
un slīpēšanai ir nepieciešams 

apstrādāt tās ar vidēji raupju suku.

Pēc mūra galīgas nožūšanas var 
apstrādāt to ar speciālu hidrofobu 
aizsargsastāvu ar smidzinātāja vai 

otas palīdzību. Pirms hidrofobizatora 

pielietošanas uzmanīgi iepazīstieties 

ar tā izmantošanas instrukciju.

Mūris ar šuvi. 

Kolekcija Darhem 511-40.

Mūris ar šuvi.

Kolekcija Bremen brick 305-70.

Mūris bez šuvēm.

Kolekcija Fjord Land 201-20.

DEKORATĪVĀ AKMENS
MONTAŽA

Ar produkcijas pilnu sortimentu var iepazīties mūsu mājas lapā:   www.whitehills.ruProdukcijas krāsa reklāmas materiālos un oficiālajā vietnē atspoguļota ar tādu precizitātes pakāpi, kādu pieļauj mūsdienu datortehnoloģijas 
un poligrāfijas iespējas.
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