
Lai sagatavotu mākslīgā akmens flīzes uzlikšanu uz sienas nepieciešamie instrumenti ir: 
 

1. Rokas zāģis, kas paredzēts kokam  
Mākslīgā akmens ģipša masas flīzes viegli sagriezt ar parastu rokas zāģi, nav 

nepieciešama leņķa slīpmašīna, kas arī būtiski samazina putekļu daudzumu 
sagatavošanās procesā.  

 

2. Leņķa mērs ar augstām malām  
Tas tiek izmantots mākslīgā akmens ģipša masas flīzes piezāģēšanai nepieciešamā leņķī 
90 vai 45 grādos. 
 
 
 

 
3. Flīžu ietonēšanai iespējams izmantot jebkuru dispersijas krāsu.  

Mēs iesakām izmantot  vai ražotāju krāsas. 
 

Vollton- und Abtönfarbe 

 
 
Pilntoņu dispersijas krāsa – koncentrāts. Iekšdarbiem un ārdarbiem. 23 gatavie 
toņi. Fasāžu un iekštelpu minerālo virsmu dekoratīvai noformēšanai, kā arī dispersijas krāsu un sintētisko 
apmetumu ietonēšanai. Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji maisīt. 
 

4. Ja nepieciešams flīzes aizsargāt no ūdens, tad flīzes iespējams pārklāt ar laku uz ūdens bāzes.  
Jaizvairās no tiešas saskares ar ūdzeni. 
 

5. Neliela izmēra ota  
Ņemot vērā atsevišķu flīžu faktūras reljefu platumu, kuru nepieciešams nokrāsot, jāizvēlas atbilstoša platuma 
ota. Piemēram, ja plānojat daļēji ietonēt ģipša flīzes BARCELONA, tad Jums būs nepieciešama 1 cm plata ota, 
tā kā konkrētās flīzes faktūras reljefa platums ir ~ 1 cm   plats. Savukārt, ja flīzes tonēsiet vienā tonī, tad var 
izvēlēties jebkāda cita platuma otu, ar kādu Jums ērti strādāt.  
 

6. Blīvs polietilēna maisiņš (tikai ķieģeļu faktūras) flīzēm. 
 

Tāda ikdienišķa lieta kā blīvs polietilēna maisiņš būtiski atvieglos Jūsu 
darbu veicot flīžu šuvju vietas aizpildīšanu ar špakteļmasu (tikai ķieģeļu 
faktūras) flīzēm. Lai sagatavotu polietilēna maisiņu darbam – 
nepieciešams maisiņa stūrītī izgriezt caurumiņu ne lielāku par 4-5 mm, tad 
maisiņā iepilda špakteļmasu vai jebkuru citu šuvotāju un uzmanīgi spiežot 
maisiņu aizpilda visas flīžu šuvju vietas. 
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7. Vīle, smilšpapīrs, kalts 

Šie instrumenti Jums palīdzēs pielāgot īpašos gadījumos flīžu saskarsmes virsmas. Piemēram, ar kalti ir 
iespējams ātri un  akurāti noņemt gan lielāku, gan mazāku kārtu no flīžu aizmugures vai sāna malas, pēc tam 
nolīdzinot flīžu aizmuguri vai sāna malu ar smilšpapīru.  
 

8. Līme flīžu uzlikšanai 
Iespējams izmantot jebkuru akrila līmi vai šķidrās naglas. Mēs rekomendējam 
izmantot SOUDAL 24A ražotāja piedāvāto līmi. Līmes patēriņš konkrētai līmei ir 
1,3 tūbiņas uz 1м2. Līmi uz flīzes uzklāj 4 vietās veidojot punktus ne lielākus par 
2cm diametrā. Līmējot flīzi uz sienas to nepieciešams stingri piespiest pie 
virsmas, lai līme maksimāli izplūstu pa lielāko flīzes daļu. Taču līme nedrīkst 
izplūst ārpus flīzes, kad tās novietota uz sienas.    
 
 

9. Līmeņrādis 
Pastāvīgi sekojat līdzi, lai Jūsu uzlīmētās flīzes nenovirzītos no horizontāla/vertikālā līmeņa.  

 
10. Zīmulis 

Lai atzīmētu flīžu griezuma vietu. 

11. Distanceri vai ķīļi flīzēm  
 
 

Mākslīgā akmens ģipša masas dekoratīvo flīžu  uzlikšana 
 
• Flīzes tiek liktas līmenī. Jāpārbauda grīdas līmenis. Pirmo flīžu rindu obligāti jāliek līmenī, pēc tam nākamās 
uz augšu, tādējādi veidojot dabīgam akmens reljefam līdzīgu rakstu uz sienas.  
 
• Sarežģītus flīžu elementus izveido ar kalts palīdzību  
Ja nepieciešams skaisti apiet gaismas slēdzi vai veidojat arku, izmantojiet zīmuli, zāģi, kalti un uzmanīgi 
novīlējat lieko, pēc tam apstrādātās vietas nolīdziniet ar smilšpapīru.  
 
• Stūru pielāgošanai izmantojiet leņķa mēru 
Lai flīžu stūri sakristu, tos jāpielāgo izmantojot leņķa mēru. Liekot uz sienas flīzes ar piezāģētiem stūriem 
skatieties, lai stūri cieši sakļautos kopā. Leņķa mēru var izmantot arī taisnu leņķu piezāģēšanai. 
 
• Flīžu robošanu veiciet balstoties uz flīžu faktūras     
Mākslīgā akmens ģipša masas dekoratīvo flīžu faktūra pati Jums pateiks priekšā kā to labāk piegriezt. Zāģējat 
par faktūras līnijā, tur tās ir plānākas un ir vieglāk zāģēt, kā arī izskatās skaistāk un dabīgāk. Neaizmirstat pēc 
piezāģēšanas noslīpēt ar smilšpapīru. 
 
• Ja nepieciešams flīzes aizsargāt no ūdens, tad flīzes iespējams pārklāt ar matētu laku uz ūdens bāzes. Lai 
noklātu flīzes ar matētu laku mēs iesakām izmantot krāsu pistoli. 

 
Viss gatavs! Atliek tikai priecāties par pašu spēkiem paveikto darbu! 

Lai veicas!!! 


