
SAVIKROHV 

MĀLA APMETUMS 
Izmantošanai sausās iekštelpās 
 
Uz dabīgā māla, smilts un armējošām sastāvdaļām Ø līdz 2mm bāzējošs māla apmetums. 
Pēc sastāva pietuvināts jau simtiem gadu Igaunijā izmantotajam māla apmetumam. 
Māla apmetumu ražo, baltā un sarkanā tonī, atbilstoša atzīme uz iepakojuma. 
 
MĀLA APMETUMA IZMANTOŠANA 

 Uz dažādām minerālām būvmateriālu virsmām, kā arī uz koka, niedrāju un līdzīgu materiālu sienām un 
griestiem virsmu izlīdzināšanai vai apmešanai. 

 Dažādu senu apmetumu virsmu renovēšanai. 
 
PAMATVIRSMA 

 Pamatvirsmas pirms apmešanas ieteicams notīrīt no putekļiem, krāsas, bitumena u.t.t. 
 Apmetot koka virsmas ieteicams izmantot koka vai cita materiāla apmetuma režģi, sietu. 
 Apmetot nenoturīgas virsmas, obligāti jāizmanto rabicas sietu. 

 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Ieliet maisāmā traukā ūdeni, pievienojiet nepieciešamo daudzumu sauso māla apmetumu. 
 Samaisīt apmetuma masu ar mikseri līdz tā kļūst pilnīgi samirkusi, vienveidīga. 
 Pievienojot papildus ūdeni iespējams iegūt vajadzīgas viskozitātes gatavo māla apmetumu. 
 Gatavo māla apmetumu atstāt uz pāris minūtēm, pēc brīža samaisīt vēlreiz. Apmetums izstrādājams 

vairākās dienās. 
 
DARBS AR MĀLA APMETUMU 

 Māla apmetumu uz virsmas var uzmest ar ķelli, lielākām virsmām izmantojot apmetuma sūkni. 
 Virsmas izlīdzināšanai izmantot metāla, plastmasas vai koka izlīdzinātāju – rīvdēli. 
 Nolīdzinātās virsmas var apstrādāt veidojot vēlamo struktūru, reljefu vai formu. 
 Māla apmetums sacietē žūstot, tāpēc nevajadzētu vienu kārtu uzklāt biezāku par 10mm. 
 Biezā slānī apmetums žūst nevienmērīgi un uz tām var parādīties plaisas.  
 Katru nākošo apmetuma kārtu uzklāj nedaudz plānāku par iepriekšējo, turklāt iepriekšējai kārtai jābūt 

sacietējušai. 
 Ar māla apmetumu pārklātās virsmas iespējams atsvaidzināt un labot ja nožuvušās virsmas samitrina. 

 
SACIETĒŠANA 

 Žūšanas laiks ir atkarīgs no telpas mitruma pakāpes un gaisa temperatūras.  
 Žūšanas paātrināšanu ar gaisa pūtējiem, sildlampām vai citām sildierīcēm, var izraisīt apmetuma 

plaisāšanu. 
 Sacietējušas virsmas ieteicams krāsot vai apstrādāt ar dabīgām vielām, kas nodrošinātu apmetuma 

dzīvošanu. 
 Svarīgi ir nodrošināt māla apmetuma virsmas elpošanas un akumulēšanas spēju. 

 
IEROBEŽOJUMI 

 Māla apmetums nesatur veselībai kaitīgas vielas, strādājot nav nepieciešami aizsarglīdzekļi. 
 Sargāt acis no mehāniskām traumām. 
 Strādājot ar māla apmetumu, gaisa un pamatvirsmas temperatūrai jābūt + °C, kā arī māla apmetumu nav 

ieteicams izmantot slapjās vai paaugstināta gaisa mitruma telpās. Uz māla apmetuma nokļuvušais ūdens 
mīkstina apmetumu, līdz ar to samirkušām virsmām jānožūst. 

 
UZGLABĀŠANA 

 Oriģinālajā 20 vai 25kg iepakojumā māla apmetumu uzglabāt sausās telpās. 
 Sausā sastāva uzglabāšanas laiks nav ierobežots. 

 
PATĒRIŅŠ 

 Pie vispārējas apmešanas 10mm biezumā uz 1m² patēriņš vidēji ir 20- 25 kg māla apmetuma.  


