
   

LUBIKROHV 

ATJAUNOŠANAS DARBIEM 
KAĻĶA APMETUMS 
 

Lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. 
Gaiši pelēks apmetuma maisījums uz celtniecības kaļķa un smilts bāzes.  
Pēc savām īpašībām maisījums ir līdzīgs Igaunijā gadsimtiem ilgi lietotajai kaļķa 
apmetums, ar kuru ir mūrēta un apmesta lielākā daļa vecu kaļķakmens un ķieģeļa 
sienu.   
LIETO 

 No dažādiem minerāliem materiāliem būvētu sienu  līdzināšanai un apmešanai.  

 Kaļķakmens, dolomīta un ķieģeļu mūru mūrēšanai. 

 Dažādu vecu mūru un apmestu virsmu atjaunošanai. 
 
PAMATVIRSMA 

 Pamatvirsmu ieteicams sākotnēji notīrīt. 
 Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēju krāsu, putekļus, taukus, piķi sākotnēji jānotīra. 

 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Nepieciešamo daudzumu sauso apmetumu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā. 

 Pievienot 16-22% tīru ūdeni (4,0-5,5 l uz 25 kg maisu). 

 Rūpīgi samaisīt, līdz špakteļmasas pilnīgai samirkšanai. 

 Atstāt gatavo apmetuma masu uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt. 
 Gatavais apmetums izstrādājams 8 stundu laikā. 

 
DARBS AR KAĻĶA APMETUMU 

 Ar kaļķa apmetumu apmetot un mūrējot, izmantot klasiskās apmešanas un mūrēšanas metodes. 

 Pie apmetumu labošanas un mūru remontam var pielietot "cimda apmetuma" metodi, kas saglabās 
vēsturisko izskatu. 

 Uz sienas uzmestam apmetumam ļaut apžūt un tad ar korķa- koka vai cita materiāla rīvdēli norīvēt. 

 Vienas apmetuma kārtas biezums pie vispārējas apmešanas 5-15mm. 

 Vienas apmetuma kārtas biezums pie vietums apmešanas un apmetuma labošanas līdz 30mm. 
 
SACIETĒŠANA 

 Apmetuma sacietēšanas laiks ir atkarīgs no pamatvirsmas mitruma pakāpes, kārtas biezuma, 
apkārtējās temperatūras. 

 Kaļķa apmetuma sacietēšanu ietekmē arī citi faktori - vējš, saule, lietus. 

 Otru apmetuma kārtu var uzklāt, kad ir nožuvusi pirmā kārta. 
 
IEROBEŽOJUMI          

 Strādājot ar kaļķu javu, gaisa un pamatvirsmas temperatūrai jābūt stabilai un virs nulles. 

 Strauja temperatūras pazemināšanās var sabojāt arī pilnībā nesacietējušu apmetumu. 

 Kaļķu javai ir viegli kodīga iedarbība. Acīs vai uz gļotādām nonākušo javu nomazgāt ar lielu 
daudzumu tīra ūdens. 

 
UZGLABĀŠANA 

 Maisos iepakotu maisījuma pulveri uzglabāt sausās telpās. 

 Maisījuma pulvera uzglabāšanas laiks sausos apstākļos ir 1 gads. 
 
IZLIETOJUMA NORMA, APMETOT 

 1 m² sienas apmešanai nepieciešami 10 kg kaļķa apmetums. 
 


