
TELLISESILER TT 

APMETUMA MAISĪJUMS      
SMALKS APDARES APMETUMS SAUSĀM, MITRĀM UN SLAPJĀM TELPĀM 
 
Plastisks, viegli izstrādājams polimēra nobeiguma apmetums. 
Uzklājams uz sienām manuāli vai mehāniski ar kompresoru. 
 
SASTĀVS 

 Smalkās smiltis, dolomīta milti (maksimālais grauda izmērs 0,8 mm), cements, kaļķis, polimēri, 
plastifikatori. 

 
PIELIETOŠANA 

 No dažādiem minerāliem celtniecības materiāliem būvētu sienu līdzināšanai, apmešanai 
iekšdarbiem. Brandmūru un dūmvadu apmešanai. Vecu apmetuma virsmu labošanai. 

 
PAMATVIRSMA 

 Par pamatvirsmu der ķieģeļa, keramzīta, vieglbetona, betona, apmetuma un citas 
mitrumizturīgas virsmas. 

 Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem. 

 Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā krāsa, tauki, putekļi un iepriekšējie mitruma 
neizturīgie apmetumi, jānotīra. 

 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Nepieciešamo daudzumu sauso apmetumu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā. 

 Pievienot ūdeni 15-16% no maisījuma svara (3,75 - 4 litrus uz 25 kg maisu). 

 Rūpīgi samaisīt mehāniski vai manuāli, līdz maisījuma pilnīgai samirkšanai. 

 Atstāt gatavo apmetumu uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt. 
 Gatavais apmetums izstrādājams 4 stundu laikā. 

 
APMEŠANA 

 Apmešanai jālieto 60-80 cm garas tērauda apmetuma rīvdēļus. 

 Ļoti sausas un porainas virsmas pirms apmešanas jāsamitrina. 

 Strādājot manuāli, apmatumu uzklāj uz tērauda apmetuma rīvdēli un tad to uzvelk uz sienas. 

 Strādājot mehāniski, apmetumu vienmērīgi uzklāj uz sienas ar smidzinātāju un izlīdzina ar 
tērauda apmetuma rīvdēli. 

 Izlīdzināšanas viena slāņa biezums, vispārēji apmetot, ir 2-7 mm, apmetumu labojot, līdz  
30 mm. 

 
SACIETĒŠANA 

 Vienas apmetuma kārtas sacietēšanas laiks normālos apstākļos ir viena diennakts. 

 Pirms nākamās izlīdzinošās kārtas uzklāšanas, iepriekšējai ir jābūt nožuvušai. 

 Ļoti sausos apstākļos apmestās virsmas ir ieteicams vēlāk samitrināt. 

 Sacitējušās virsmas var špaktelēt un krāsot. 
 
IEROBEŽOJUMI           

 Veicot apmešanu, pamatvirsmas, apmetuma un telpas temperatūrai ir jābūt virs + 5 0C 

 Nav piemērots lietošanai uz mitruma neizturīgām, vājām vai krāsotām pamatvirsmām. 

 Nav piemērots grīdu līdzināšanai. 
 
UZGLABĀŠANA 

 Maisos iepakotu maisījuma pulveri glabāt sausā telpā. 

 Sausā sastāva uzglabāšanas laiks oriģinālajā iepakojumā 1 gads no ražošanas datuma. 
 
PATĒRIŅŠ 

 Veicot pilnīgu apmešanu, vidēji 1,2-1,3 kg 1 mm biezam slānim. 


