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HALLI TOONIGA, PEENETERALINE, PLASTNE
LOODUSKIVIDE PAIGALDUSSEGU

KIVILIIM - Mosaic
OMADUSED
Tsemendil polümeeridel ja plastifikaatoritel põhinev Kiviliim Mosaic on parim õhemate
looduslike kivide paigaldussegu . Sobib looduskivide paigaldamiseks vertikaal -ja
horisontaaltasapindadele. Samuti sobib segu kasutada igasuguste klinker – ja keraamiliste
plaatide paigaldamiseks. Kiviliim Mosaic on mõeldud kasutamiseks sise-ja välistingimustes
ning kivinenult on segu kuuma -ja külmakindel.

ALUSPIND
Aluspinnaks sobivad kõik mineraalsed pinnad. Aluspinnad tuleb puhastada lahtistest
osakestest ja tolmust. Vajadusel aluspindu kruntida Kiviliim Nakkedispersiooniga, et
parendada selle omadusi.

EELTÖÖD
Kallata segamisnõusse 20-22 % vett (4,0-4,4 liitrit 20 kg koti kohta). Lisada segupulber.
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni. Kontrolli, et segumassis ei oleks märgumata
tükke. Lase segul seista ca 10 minutit ja sega seejärel kergelt uuesti. Valmissegu kasutatav
ca 4 tundi.

LOODUSKIVIDE PAIGALDAMINE
Kiviliim MARBLE on sobilik igasuguste väiksemate mõõtudega ja kalibreeritud suurte
mõõtudega looduskivide ja looduskivist väljalõigatud kiviplaatide paigaldamiseks seintele,
põrandatele ja teistele pindadele. Tavaliselt kantakse segu aluspinnale hambulise
terassiluriga ja sobiliku paksusega kihis (sõltub looduskividest) millele surutakse 20 minuti
jooksul sisse varem väljavalitud ja sobitatud looduskivid. Pärast looduskivide paigaldamist
tasandatakse vuuk. Looduskivi pinnale sattunud segu kõrvaldada kohe ja töödelda koht niiske
lapiga.

KIVINEMINE
Seinale asetatud looduskivisid saab vuugisegudega vuukida 24 tunni möödudes. Põrandale
liimitud looduskividele saab astuda ja vuukida keskmiselt 48 tundi pärast kivide paigaldust.

VUUKIMINE
Tänu valgele toonile on Kiviliim MARBLE eelistatud ka vuugiseguna, kasutamiseks keskmiste
ja laiemate vuukide korral. Vuukimisel hoiduda segu sattumisest looduskivi pinnale. Olenevalt
kivist võib osutuda hilisem vuugisegu eemaldamine looduskivilt komplitseerituks.

PIIRANGUD, HOIATUSED
Kiviliimi MARBLE kasutamisel peab olema keskkonna temperatuur tööde ajal ja vähemalt 48
0
tundi pärast kivide paigaldamist üle + 5 C. Põrandale paigaldatud looduskive ei ole soovitav
koormata enne 2 nädala möödumist paigaldamisest. Enne looduskivide paigaldamist
põrandaküttega põrandale peab põrandaküte olema välja lülitatud vähemalt 48 enne tööde
algust. Põrandat võib jälle kütma hakata 2 nädala möödudes.
Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon, mis võib
tekitada naha ärritust. Segu silma sattumisel loputa silmi kohe rohke veega. Täpsemad
andmed toote ohutuskaardil.

SÄILITAMINE
Originaalpakendis segu säilimisaeg on 1 aasta.
Säilitamiseks sobib ainult kuiv, madala niiskusega keskkond.

KULUNORM
Kiviliimi MARBLE kulu on sõltuvuses looduskivide kujust, paksusest ja suurusest. Väiksemata
ja ühtlase paksusega looduskivide korral võib kulu olla 5-7 kg 1 m2 paigaldatud looduskivide
kohta.

