MONTĀŽAS INSTRUKCIJA
Pirms darbu uzsākšanas rūpīgi nomēriet telpu (-as), virsmas laukumu aprēķinu veiciet par 10%
vairāk materiāla, nekā teorētiski vajadzīgs. Līdzīgu aprēķinu veiciet arī flīžu papildmateriāliem:
grunts virsmām, flīžu līmei, flīžu šuvju masai un pēcapstrādes šķidrumam.
Ja jums ir nepieciešams uzstādīt flīžu stūra elementus, iegādājieties par 5% vairāk materiālu
nekā esat aprēķinājis. Pērkot visus nepieciešamos materiālus uzreiz, Jūs varat būt pārliecināts,
ka flīžu un šuju masas krāsas tonis būs nemainīgs.
Flīžu toņu izmaiņas vienā kastē ir apzinātas, lai izveidotu dabisku izskatu. Tāpēc mēs
rekomendējam ņemt flīžu plāksnītes no vairākām kastēm pa vienai, lai vienmērīgi izlīdzinātu
flīžu nokrāsas uz flīzējamās sienas/fasādes.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Virsmai jābūt cietai, gludai, tīrai un sausai. Vienmēr strādājiet ar sausām flīzēm un saglabājiet
sausu arī darba virsmu. Lietojiet piemērotas kompānijas STEGU ražotāja līmes un uzklāšanas
produktus. Darbus veiciet temperatūras robežās no +5° līdz +25°C. Porainu virsmu vispirms
apstrādājiet ar gruntējošo līdzekli. Pirms uzsākt darbu, ļaujiet virsmai četras stundas nožūt.
FLĪZĒŠANA
Iezīmējiet laukumu apmēram piecām flīžu rindām, ja nepieciešams, tad pierēķiniet klāt
apmēram 1cm katrai šuvei. Uzklājiet līmjavu uz ne vairāk kā 0,5m2 virsmas/laukuma, lai
paspētu uzlikt flīzes, pirms līmjava sacietēs. Liekot smagākas flīzes, tieši pirms uzlikšanas
līmjava jāuzklāj arī uz flīzēm. Ievelciet līmjavā strīpas ar robaino špakteļlāpstu: Neregulāra
izmēra flīzēm - 8mm robu dziļums, ķiegeļflīzēm 5mm robu dziļums. Montāžu sāciet no stūriem,
uzliekot flīzi ar slīdošu kustību. Ja nepieciešama īsāka flīze - iezāģējiet ar akmens dimanta disku
flīzes aizmugurē un pārlauziet pa izveidoto līniju. Lai iegūtu dabīgākas malu izskatu, aplauziet
flīzes malas ar rokām vai rokas knaiblēm.
ŠUVOŠANA
Flīžu šuves var aizpildīt tradicionālajā veidā. Izlīdzināt flīžu līmi pa šuvēm ar mitru otu, vai šuves
aizpildiet ar speciālo šuvju masu, to iepriekš sajaucot ar ūdeni. Pildījumam jābūt nedaudz
raupjam, lipīgam bet pasausam. Saglabājiet sākotnējās ūdens un līmes proporcijas, lai
nerastos krāsu atšķirības. Ieklājiet pildījumu ar šauro špakteļlāpstiņu, mēģiniet to ieklāt ar
vienu kustību. Vertikālās šuves parasti ir nedaudz mazākas kā horizontālās. Notīriet lieko šuvju
masu ar sausu saru birstīti, pirms tā sacietējusi.
VIRSMAS PĒCAPSTRĀDE
Pēc flīzēšanas darba pabeigšanas, flīžu virsma jānoklāj ar Stegu ražotāja virsmas pēcapstrādes
šķidrumu, ko uzklāj uz sausas virsmas ar otu vai izsmidzinātāju. Šo hidroizolācijas šķidrumu
vēlams uzklāt vismaz 14 dienas pēc flīžu ieklāšanas. Uzklāt sausos apstākļos, temperatūrā no
+5° līdz +25°C.

