
KIVILIIM 

AKMENS LĪME  
 

UZ PORTLANDCEMENTA BĀZES AR PLASTIFIKATORIEM UN 
POLIMĒRIEM 
  
PIELIETOŠANA UN ĪPAŠĪBAS 

 Akmens līme MŪŪRIMŌRT ir līmējošs cementa sastāvs, kas paredzēts dažādu ķieģeļu, 
dabīgā akmens un bloku līmēšanai uz sienām, grīdām, terasēm, fasādēm u.t.t.  

 Akmens līmei ir īss žūšanas un sacietēšanas laiks.  
 Sacietējusī akmens līme ir karstuma un sala izturīga. 
 Akmens līmi var veiksmīgi izmantot akmens mūru šuvju aizpildīšanai. 
 Akmens līmi MŪŪRIMŌRT pamatā ražo pelēkā un baltā tonī, pēc spec. pasūtījuma var ražot 

arī organisko pigmentu toņos pēc UNINAKS krāsu toņu paletes, ar attiecīgā toņa atzīmi uz 
iepakojuma. 

 Akmens līme ir paredzēta iekšējiem un ārējiem darbiem. 
PAMATVIRSMA 

 Akmens līmi var izmantot uz betona, apmetuma, mitruma izturīga špakteļa, ģipša kartona 
plāksnēm, klinkera plāksnēm, ķieģeļiem, blokiem, putu polistirola un citām cietām minerālām 
virsmām. 

 PRIEKŠDARBI 

 Pamatvirsmai jābūt tīrai no putekļiem un citām vaļējām daļām. 
 Porainas pamatvirsmas jāapstrādā ar saistdispersijas grunti (UNINAKS – Nakkedispersioon), 

kuru var atšķaidīt ar ūdeni. 
 Netīrus akmeņus, ķieģeļus un blokus pirms līmēšanas notīra no putekļiem un citiem 

netīrumiem.  
LĪMES SAGATAVOŠANA 

 Ielejam maisāmajā traukā 5,5-6 litrus tīru ūdeni uz vienu 25 kg maisu (22-24% no sausās 
masas). 

 Pēc tam pievieno sauso līmes sastāvu un rūpīgi samaisa līdz līmjava ir viengabalaina un 
pilnīgi samirkusi. 
Ūdens daudzums ir atkarīgs no pamatvirsmas porainības un līmjavas kārtas biezuma. 
Atstāt gatavo līmjavu uz 3 minūtēm, pēc tam atkārtoti samaisīt. 
Gatavā līme jāizstrādā 4 stundu laikā. 

DARBS AR AKMENS LĪMI 

 Līmjavu uzklāj uz pamatvirsmas vai uz akmeņiem ar mūrnieka ķelli vai platu robainu špakteļa 
lāpstu. 

 Optimālais līmjavas vienas kārtas biezums 5-10 mm. 
 Akmeņus jāiespiež līmjavā un tūlīt jānotīra izspiestās līmes pārpalikumus, ja nepieciešams var 

izmantot sausu birsti. 
 Vēlāka sacietējošās līmjavas notīrīšana var būt apgrūtinoša. 

Šuvot var sākt pēc līmes nožūšanas, līmes sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, 
mitruma un temperatūras. 

 Sacietējusī akmens līme ir ar stingru virsmu un lielu spiediena izturību.  
IEROBEŽOJUMI UN BRĪDINĀJUMI 

 Strādājot ar akmens līmi, akmens, līmes un gaisa temperatūrai jābūt augstākai par +5 0C. 
Produkts satur cementu. Saskarē ar ūdeni notiek sārmaina reakcija, kas var izraisīt ādas 
kairinājumu. Iekļūstot maisījumam acīs, nekavējoties izskalot acis tīrā, lielā ūdens daudzumā. 
Precīzāki dati uz produkta drošības kartes. 

UZGLABĀŠANA 
Akmens līmi oriģinālajā iepakojumā uzglabāt sausās telpās.  
Uzglabāšanas laiks oriģinālajā iepakojumā līdz 1 gadam. 
 


