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Materjalid
Labyrint Maxi antiik x 42
Geotekstiil (1,2 x 25,0 m) x 1
Betooniliim PL800 x 1
800 kg kott aluskihi materjali x 1
800 kg kott kivijahu x 1

Tööriistad
Labidas
Käsitambits või plaattihendaja
Latt või laud
Piirituslood
Kummihaamer või tömbi otsaga haamer ja laud

Juhised
1. samm. Mõõtke välja asukoht (umbes 1800 x 
1015 mm) ja kaevake ligi 200 mm sügavuselt lahti. 
Pool Labyrint Maxi antiigi kivide esimese rea kõrgu-
sest peab jääma allapoole maapinda.

2. samm. Pange kaevatud augu põhja geotekstiil ja 
keerake äärtest kergelt üles. See riie hoiab ära alloleva 
materjali segunemise aluskihiga.

3. samm. Täitke ligikaudu 100 mm paksuse alus-
kihiga ja tihendage hästi, näiteks käsitambitsaga. 
Seejuures tuleb kasuks pinna kerge niisutamine. See 
võimaldab hõlpsamalt saavutada täiesti tasase pinna, 
mis ei ole kaldu. Järgmisena pange maha 20–30 mm 
paksune kiht kivijahu. Tihendage ka see hästi käsi-
tambitsaga. Tasase pinna saamiseks tuleb kasutada 
latti või lauda, millega pind siledaks kaapida.

4. samm. Laduge Labyrint Maxi antiigi esimene 
kiht. Veenduge, et pool esimese kihi kõrgusest on 

allpool maapinda. Piiritusloodi ja kummihaamri 
abil rihtige istutuskasti küljed ühetasaseks ja sirgeks. 
Jätkake Labyrint Maxi antiigi järgmise kihiga, nii et 
kivid oleksid esimese kihi suhtes nihkes (vt joonist 
ülal). Teise kihi kivid tuleb kõvasti kinni liimida. 
Kontrollige vahetevahel piiritusloodiga, kas kivid on 
püstloodis.

5. samm. Jätkake Labyrint Maxi antiigi kolmanda 
kihiga. Ka selle kihi kivid peavad olema eelmise kihi 
suhtes nihkes ja kõvasti kinni liimitud. Kui kolm 
kihti on laotud, katke istutuskast seestpoolt (põhi 
ja seinad) geotekstiiliga. See hoiab ära istutusmulla 
sattumise kivide vahele. Kui soovite suuremat istu-
tuskasti või kõrgemat kui kolm kihti, vajate rohkem 
materjali. Meie arvestus on 14 Labyrint Maxi antiigi 
kivi igas kihis.

6. samm. Nüüd on aeg täita istutuskast istutusmul-
la, dekoratiivkivide ja soovitud taimedega (kaunid 
lilled, värsked maitsetaimed, mahlakad marjad jne).

Soovime teile edu!

ISTUTUSKASTI
rohelise kasvatamiseks
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Bendersi teeme-ise-artiklid on vaid näited projektidest, mida saab ellu viia Bendersi 
tooteid kasutades. Neid kirjeldusi tuleb võtta üksnes suunistena, mida võite järgida 
enda äranägemisel. Benders ei saa võtta mingit vastutust ohutuse ega lõpuleviidud 
projekti osas.


